
http://www.shamela.ws  

 مت إعداد هذا امللف آليا بواسطة املكتبة الشاملة
 
 

 
 شرح العقيدة الطحاوية البن جربين: الكتاب 

  شرح العقيدة الطحاوية
  عبد اهللا بن عبدالرمحن اجلربين

  ]١[شرح العقيدة الطحاوية 
ى املكلف، ومعرفة صفات اهللا اتفقت مجيع الرسل على الدعوة إىل توحيد العبادة، وهو أول واجب عل

تدعو إىل عبادته، وتوحيد الربوبية يلزم منه توحيد العبادة، وقد اعتىن أهل العلم ببيان التوحيد بأنواعه، 
  .ال سيما توحيد العبادة

  أمهية التوحيد
بسم اهللا الرمحن الرحيم احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا، وعلى آله وصحبه ومن وااله، 

فهذه العقيدة هي على مذهب أهل السنة واألئمة كلهم، ولكن الطحاوي ذكر أن هذا مذهب أيب : عدوب
حنيفة وصاحبيه؛ وذلك ألنه كتبها لتالميذه املختصني به الذين يف قلوم وقع وقدر هلؤالء األئمة الثالثة، 

 مذهبه، ومها اللذان الذين هم أبو حنيفة وحممد بن احلسن و أبو يوسف ، ومها صاحباه اللذان دونا
إن هذه العقيدة هي : كتبا املسائل اليت سئل عنها ونشراها، فألجل ذلك أصبحا خمتصني به، فيقول

وال ينايف هذا أن فيها معتقد األئمة اآلخرين كالشافعي و مالك و أمحد وبقية . معتقد هؤالء الثالثة
قال الطحاوي . ، واملبتدعة ال يعتد خبالفهماألئمة؛ ألن العقيدة ساملة من اخلالفات إال خالف املبتدعة

قال الشارح رمحه اهللا . إن اهللا واحد ال شريك له: نقول يف توحيد اهللا معتقدين بتوفيق اهللا: [رمحه اهللا
اعلم أن التوحيد أول دعوة الرسل، وأول منازل الطريق، وأول مقام يقوم فيه السالك إىل اهللا عز : تعاىل

 أَرسلْنا نوحاً إِلَى قَومه فَقَالَ يا قَومِ اعبدوا اللَّه ما لَكُم من إِلَه غَيره لَقَد: وجل، قال تعاىل
، ] ٦٥:األعراف[اعبدوا اللَّه ما لَكُم من إِلَه غَيره : ، وقال هود عليه السالم لقومه] ٥٩:األعراف[

، وقال شعيب عليه ] ٧٣:األعراف[ه ما لَكُم من إِلَه غَيره اعبدوا اللَّ: وقال صاحل عليه السالم لقومه
  ولَقَد بعثْنا في: ، وقال تعاىل] ٨٥:األعراف[اعبدوا اللَّه ما لَكُم من إِلَه غَيره : السالم لقومه

)١/١(  

  



وما أَرسلْنا من قَبلك من : ، وقال تعاىل] ٣٦:النحل[وت كُلِّ أُمة رسوالً أَنْ اُعبدوا اللَّه واجتنِبوا الطَّاغُ
 وندبا فَاعإِالَّ أَن ال إِلَه هأَن هي إِلَيوحولٍ إِالَّ نسأمرت أن : (، وقال صلى اهللا عليه وسلم] ٢٥:األنبياء[ر

 وهلذا كان الصحيح أن أول واجب ،)أقاتل الناس حىت يشهدوا أن ال إله إال اهللا وأن حممداً رسول اهللا
جيب على املكلف شهادة أن ال إله إال اهللا، ال النظر، وال القصد إىل النظر، وال الشك، كما هي أقوال 

  ]. ......ألرباب الكالم املذموم
  اتفاق دعوة الرسل على التوحيد

)١/٢(  

  

لعبادة فإنه الذي دعت إليه هذا الكالم يدل على أمهية التوحيد، والتوحيد الذي ذكره هو توحيد ا
فالتوحيد هو الذي تسأل . إن التوحيد هو أول ما يكلف به العباد: الرسل واتفقت عليه دعوم، يقول

عنه يف احلشر يف يوم املعاد، والتوحيد هو الذي يسأل عنه يف القبور يسأل عنه املقبور، والتوحيد هو 
فنأخذ من هذه األدلة أمهيته، فشيء اتفقت عليه أول دعوة الرسل، التوحيد اتفقت عليه الرساالت، 

دعوة الرسل يدل على أمهيته، شيء بدأ به كل رسول دعوته يدل على أمهيته، فالرسل من أوهلم إىل 
آخرهم بدؤوا دعوم بنوع من أنواع التوحيد وهو توحيد العبادة كما يف هذه اآليات، فإن كل نيب 

، وهذا هو توحيد العبادة، ومجعهم تعاىل ]٥٩:األعراف[كُم من إِلَه غَيره اعبدوا اللَّه ما لَ: يقول لقومه
، وهذا ]٢٥:األنبياء[وما أَرسلْنا من قَبلك من رسولٍ إِالَّ نوحي إِلَيه أَنه ال إِلَه إِالَّ أَنا فَاعبدون : يف قوله

افعل : يعين] ٢٥:األنبياء[ال إِلَه إِالَّ أَنا فَاعبدون : ونقول لهنوحي إىل كل رسول : توحيد العبادة، يعين
ولَقَد بعثْنا في كُلِّ أُمة رسوالً أَنْ اُعبدوا اللَّه : وكذلك قوله تعاىل. ذلك وأمر أمتك وادعهم إىل ذلك

 وا الطَّاغُوتنِبتاجتعاىلويقول . ، وهذا هو توحيد العبادة]٣٦:النحل[و : كلقَب نا ملْنسأَر نأَلْ ماسو
ما جعل اهللا : لو سأل لقيل: ، واجلواب]٤٥:الزخرف[من رسلنا أَجعلْنا من دون الرحمنِ آلهةً يعبدونَ 
  .وال أذن اهللا لرسول أن يدعو إىل عبادة إله مع اهللا

  أول واجب على املكلفني
…  

)١/٣(  

  

رح أن أول واجب على املكلف أن يأيت بالشهادتني، وهلذا الرسول عليه الصالة والسالم يذكر الشا
مكث مبكة عشر سنني ال يدعو إال إىل الشهادتني، يدعو إىل حتقيق ال إله إال اهللا وإىل تصديقه أنه رسول 



ضت عليه من اهللا، عشر سنني وهو ال يدعو إال إىل توحيد العبادة، أليس ذلك دليل أمهيته؟ ما فر
العبادات حينئذ؛ ألا متفرعة عن أصل وهو التوحيد، فالعبادات كلها ما تقبل إال ذا األصل، فلو تعبد 
املشركون فصلوا وتصدقوا وحجوا وأنفقوا وجاهدوا وقرؤوا وهم مل يوحدوا اهللا بل يدعون غريه معه ما 

الم الذين ى علماؤنا عن اخلوض يف وأهل الك. قُبلت منهم عبادام ولن تنفعهم؛ ألم فقدوا شرطها
. أول واجب قصد النظر: وبعضهم يقول. إن أول واجب النظر: كالمهم من املعتزلة وحنوهم يقولون

وهذه أقوال باطلة، فصحيح أن اهللا تعاىل أمرنا بالنظر ألجل . أول واجب الشك: وبعضهم يقول
أَفَال ينظُرونَ إِلَى ] ٦:ق[ ينظُروا إِلَى السماِء فَوقَهم أَفَلَم: االعتبار، واآليات يف ذلك كثرية، كقوله تعاىل

قَتلخ فاِإلبِلِ كَي * تعفر فاِء كَيمإِلَى الس١٨-١٧:الغاشية[و[ لَكُوتي موا فنظُري لَمأَو ،
فالنظر هنا ] ١٠٩:يوسف[ينظُروا ، أَفَلَم يِسريوا في اَألرضِ فَ]١٨٥:األعراف[السموات واَألرضِ 
فإذا توقف فادعه إىل النظر، . أدعوك إىل الشهادتني: إذا دعوت مسلماً وقلت له: ألجل االقتناع، فمثالً

انظر إىل هذه املخلوقات، انظر إىل هذه األفالك الثابتة وهذه األفالك اجلارية وهذه املخلوقات : قل له
 نفسك وتقلب أحوالك، هل خلقت من غري خالق؟ فإذا نظر وتفكر املنبثة، هل خلقت عبثاً؟ انظر إىل

فإنه عند ذلك يعترب ويرجع إىل ما تدعوه إليه، فالنظر والقصد إىل النظر وسيلة وداللة وحجة للمعاند، 
إن : وأما معىن قوهلم. ال أن أول واجب هو النظر، بل يدعى من شك وتوقف إىل أن ينظر حىت يستيقن

  إن أول ما جيب على اإلنسان عندما يعقل أن يشك: هم يقولونأول واجب الشك ف

)١/٤(  

  

وهذا قول باطل، بل الواجب أوالً قبل كل شيء أن يأيت . مث يعمل بعد ذلك يف إزالة ذلك الشك
  .بالشهادتني، مث بعد ذلك يعمل مبقتضامها، واألعمال متفرعة عن الشهادتني

   الشهادتاناتفاق السلف على أن أول ما يؤمر به العبد
…  

بل أئمة السلف كلهم متفقون على أن أول ما يؤمر به العبد الشهادتان، ومتفقون على : [قال رمحه اهللا
أن من فعل ذلك قبل البلوغ مل يؤمر بتجديد ذلك عقيب بلوغه، بل يؤمر بالطهارة والصالة إذا بلغ أو 

حينئذ بتجديد الشهادتني، وإن كان ميز عند من يرى ذلك، ومل يوجب أحد منهم على وليه أن خياطبه 
اإلقرار بالشهادتني واجباً باتفاق املسلمني، ووجوبه يسبق وجوب الصالة، لكن هو أدى هذا الواجب 

معىن هذا الكالم أن األطفال ينشئون بني آبائهم، ويلقنهم األب معامل التوحيد من حني مييز، ]. قبل ذلك
ق اهللا للعبادة، ووجوب العبادة، فينشأ على اإلسالم وعلى قول يلقنه معرفة ربه، ومعرفة نبيه، واستحقا

ويسمع ذلك من أبويه وهو صغري ما وجبت عليه األحكام، فإذا بلغ استمر يف العمل، ) ال إله إال اهللا(



اآلن أصبحت مكلفاً فإنه يكفيه نطقه فيما . اآلن انطق الشهادتني: وال حيتاج عند البلوغ أن تقول له
 صالته، ويف إجابته للمؤذن وما أشبه ذلك، فال حاجة بعد ذلك عند البلوغ إىل تلقينه، سبق بتشهده يف

والصحيح أيضاً أنه . وال إىل جتديد إسالمه، بل هو مسلم بني أبويه املسلمني، ومن حني يعقل وهو يلقن
 الظهر قبل أن لو صلى: لو بلغ بعدما صلّى ال يؤمر بإعادة الصالة، خالفاً لبعض العلماء، فبعضهم يقول

يبلغ مث بلغ بعدها باحتالم أو حنوه فنأمره بإعادة الظهر؛ ألنه صالها قبل أن يبلغ وهي يف حقه غري 
واجبة، فبعدما بلغ تصري واجبة عليه، والصحيح أنه ال يؤمر؛ ألن اهللا ما أمر بالصالة مرتني، وقد أداها 

الة بعد البلوغ ولو كان الوقت باقياً فكذا ال ولو قبل البلوغ، فتصبح جمزئة، فكما ال يؤمر بإعادة الص
  يؤمر بعد البلوغ بتجديد الشهادتني، بل يكفيه أنه على الفطرة، وأنه قد تلقن وتعلم

)١/٥(  

  

وهنا مسائل تكلم فيها الفقهاء، فمن صلى ومل يتكلم بالشهادتني، أو أتى : [قال الشارح رمحه اهللا. وفهم
يتكلم ما هل يصري مسلماً أم ال؟ والصحيح أنه يصري مسلماً بكل بغري ذلك من خصائص اإلسالم ومل 

ما هو من خصائص اإلسالم، فالتوحيد أول ما يدخل به يف اإلسالم وآخر ما خيرج به من الدنيا، كما 
وهو أول واجب ) دخل اجلنة) ال إله إال اهللا: (من كان آخر كالمه: (قال النيب صلى اهللا عليه وسلم

هذه مسألة نظرية ليست بصحيحة، ]. توحيد أول األمر وآخره، أعين توحيد اإلهليةوآخر واجب، فال
قد يوجد من ينشأ ومل يتكلم بالشهادتني من أول أمره إىل أن يبلغ، فهل تصح عبادته؟ : وهي قوهلم

وذلك ألن النطق بالشهادتني قد يكون ركناً كما يف التشهد، فالصالة فيها تشهد، . هذا حمال: فنقول
مث يأيت بالصالة على النيب صلى اهللا . أشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أن حممداً رسول اهللا:  آخره يقولويف

عليه وسلم مث يسلم، وال تصح الصالة إال ذا التشهد، فهو ركن من أركاا، فكيف يتصور أن إنساناً 
؟ هذا غري واقع، )مد رسول اهللاال إله إال اهللا حم(يولد بني أبوين مسلمني ويبلغ وهو ما تكلم بكلمة 

يف األذان ويف اخلطب ويف التشهد وعند الذكر ويف ) ال إله إال اهللا(وذلك ألن املسلم دائماً يسمع كلمة 
شهِد اللَّه أَنه ال إِلَه إِالَّ هو والْمالئكَةُ : القرآن، فقد ذكرت يف القرآن يف عدة مواضع كقوله تعاىل

لُوا الْعأُوو وإِالَّ ه ال إِلَه طسماً بِالْقفال بد أن الصيب يقرأ من القرآن أو يسمع، ]١٨:آل عمران[لْمِ قَائ ،
  .وينطق بذلك، فيكون بذلك مسلماً، فال بد أنه قد أتى بالشهادتني

  أمهية توحيد العبادة
…  
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 يف اإلسالم، فالكافر أول ما يدعى التوحيد الذي ذكرت أمهيته هو توحيد العبادة، وهو أول ما يدخل به
وذلك لقوله صلى اهللا . أشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممداً رسول اهللا: قل: إليه، وأول ما ينطق به، يقال

أمرت أن أقاتل الناس حىت يشهدوا أن ال إله إال اهللا وأين رسول اهللا، ويقيموا الصالة، : (عليه وسلم
إذا أسلم كافر يلقن الشهادتني، ويبني له معنامها، ويؤمر بالعمل إىل آخره، ف...) ويؤتوا الزكاة 

وآخر ما خيرج . مبقتضامها، فأول ما يدخل العبد يف اإلسالم هو نطقه بالشهادتني واعتقاده مدلوهلما
؛ لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم يف هذا )ال إله إال اهللا(العبد من هذه الدنيا يؤمر أن خيتم حياته بـ

ختم له بالتوحيد، أو مبا يدل على هذا : يعين) دخل اجلنة) ال إله إال اهللا(من كان آخر كالمه : (احلديث
املعىن، ففي هذه احلالة يكون خمتوماً له خبامتة حسنة، وهلذا قال صلى اهللا عليه وسلم يف احلديث الذي 

) ال إله إال اهللا(قون به كلمة يكون آخر ما ينط: يعين) لقنوا موتاكم ال إله إال اهللا: (رواه مسلم وغريه
حىت خيتم هلم مبا ابتدؤوا به، فيختم هلم بعقيدة سليمة وهي اعتقاد أن اهللا هو اإلله احلق، وأن إهلية ما 

  .سواه باطلة، فبذلك يكون أول األمر وآخره هو هذا التوحيد الذي هو توحيد العبادة
  توحيد الصفات

…  
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توحيد الربوبية، : والثاين. الكالم يف الصفات: أحدها: يتضمن ثالثة أنواعإن التوحيد : [قال رمحه اهللا
توحيد اإلهلية، وهو استحقاقه سبحانه وتعاىل أن يعبد : والثالث. وبيانه أن اهللا وحده خالق كل شيء

أما األول فإن نفاة الصفات أدخلوا نفي الصفات يف مسمى التوحيد كجهم بن . وحده ال شريك له
وهذا القول معلوم الفساد . إثبات الصفات يستلزم تعدد الواجب: وافقه، فإم قالواصفوان ومن 

بالضرورة؛ فإن إثبات ذاته اردة عن مجيع الصفات ال يتصور له وجود يف اخلارج، وإمنا الذهن قد 
سام  أن أق-بل يعرف أطفال املسلمني واحلمد هللا-نعرف ]. يفرض احملال ويتخيله، وهذا غاية التعطيل

توحيد الربوبية، وتوحيد اإللوهية، وتوحيد األمساء والصفات، وجيب أن يلقن الطفل هذه : التوحيد ثالثة
األنواع، وأن يعرف مدلوهلا، واملتقدمون من هذه األمة أكثروا من التأليف يف توحيد األمساء والصفات، 

ىت ولو مسوها بكتب التوحيد، وغالب كتبهم اليت ألفوها يف العقيدة تدور حول األمساء والصفات، ح
كابن خزمية وغريه، فإن اخلالف يف األمساء والصفات مشتهر يف القرون األوىل، فاجلهم بن صفوان 
أحدث بدعته يف أول القرن الثاين، مث تبعه أتباع له مساهم السلف باجلهمية، ومسوا أيضاً باملعتزلة، 

ات، وسبب إنكارهم للصفات وأدلتهم يف ذلك وكثروا وانتشروا ومتكنوا، ومن عقيدم إنكار الصف
أم اعتمدوا يف الغالب على الفكر وعلى اخليال وعلى العقول، فأدلتهم على نفي الصفات أدلة ختمينية 



. إن هذا الباب ال يكشفه إال اخليال، وإم يعجزون عن أن يعربوا عنه: عقلية، وهلذا يقول كثري منهم
ومنهم من أثبت سبع صفات . ، فنفوا عن اهللا تعاىل صفاته كلهاواحلاصل أن عقيدم نفي الصفات

كاألشعرية، ومنهم من نفى أمساء اهللا مع صفاته، والعلة اليت نفوا ألجلها هذه الصفات هي ما ذكره 
إن : فهم يقولون. إن إثبات الصفات يستلزم تعدد الواجب: الشارح رمحه اهللا من كوم يقولون

  هللا تعاىل واجب الوجود، وهذه لفظ منالواجب هو اهللا وحده، فا

)١/٨(  

  

، وهذه من مجلة ما تكلموا )ممتنع الوجود(و) ممكن الوجوب: (، ومثل)واجب الوجود(ألفاظ املتكلمني 
إذا أثبتنا أن : به وتوسعوا فيه، ومن أوصاف اهللا سبحانه عند املعتزلة القدم، أي أنه هو القدمي، فيقولون

 مسع اهللا قدمي وقدرة اهللا قدمية وعلمه قدمي وكالمه قدمي ما صار القدمي واحداً، بل اهللا قدمي، وأثبتنا أن
فنفوا الصفات وأثبتوا القدم للذات، . صار عدداً، فال جرم ننفي الصفات، وجنعل القدم هللا وحده للذات

 ولو فرض ]إن إثبات ذات جمردة عن الصفات ال ميكن يف الوجود: [فكيف يرد عليهم؟ الشارح يقول
مستحيل أن توجد ذات جمردة عن : العقل إثبات كذلك فإن العقل قد يفرض احملال، فهذا من احملال، أي

فال بد أن تثبتوا له .  تثبتون أن هللا تعاىل ذاتاً-!يا معتزلة ويا مبتدعة-فكما أنكم . صفات ومتصلة بالقدم
، فاهللا تعاىل واحد بصفاته، وذاته وصفاته الصفات؛ فإن الصفات من مجلة الذات، والوحدانية ال تنافيها

  . ......هذا هو الرد عليهم باختصار. شيء واحد، وال يلزم من إثبات الصفات تعدد
  احللول واالحتاد أقبح من كفر النصارى

…  

)١/٩(  

  

وهذا القول قد أفضى بقوم إىل القول باحللول واالحتاد، وهو أقبح من كفر النصارى؛ : [قال رمحه اهللا
هذا الكالم تقشعر منه اجللود، وهذه ] ن النصارى خصوه باملسيح، وهؤالء عموا مجيع املخلوقاتفإ

أهل (أو يسمون . أهل وحدة الوجود: التفريعات فروع ملذهب أهل الوحدة، وهم طائفة يقال هلم
 بني إن ذات املخلوق حالة بذات اخلالق، وإنه ال فرق عندهم: ، وهم الذين يقولون)احللول واالحتاد

، وهذه الطائفة -تعاىل اهللا عن قوهلم-خالق وخملوق، بل الكل شيء واحد، ال فرق بني اخلالق واملخلوق 
احلسني : كانت منتشرة يف القرون الوسطى، وأكثر من أشاع هذا القول يف القرن الثالث رجل يقال له

اً، وحفظت عنه كلمات احلالج، وهو صويف أظهر التصوف وأبطن هذا القول، ولكنه كان يظهره أحيان



شنيعة تدل على هذه املعتقدات، وحفظت أيضاً عن بعض أهل زمانه، فهذا القول مع شناعته يؤدي إىل 
هذه األقوال الشنيعة، وقد بني الشارح ذلك على وجه االختصار، فذكر من فروع قوهلم أن فرعون 

 من مجلة الرب، لكن أخطأ فرعون حيث ؛ ألنه]٢٤:النازعات[أَنا ربكُم اَألعلَى : صادق حينما قال
! أنا وأنت وهذا وهذا كلنا الرب لكان مصيباً، فهو صادق يف أنه من مجلة الرب: خص نفسه، ولو قال

وكذلك املشركون ملا عبدوا هذا الصنم وهذا الوثن وهذا القرب فهم على صواب؛ ألم ما عبدوا إال 
إن اهللا يف كل شيء وكل شيء من مجلة اهللا لكانوا مصيبني، : اهللا، ولكنهم أخطئوا ملا خصصوا، ولو قالوا

وعلى قوهلم ال يكون هناك حالل وحرام؛ ألن اجلميع شيء واحد، فال . ولكنهم ملا خصصوا أخطئوا
فرق عندهم بني نكاح األم واألخت واألجنبية، كل ذلك من عني واحدة، بل هو العني الواحدة، تعاىل 

 أكابرهم كلمات شنيعة يقشعر اجللد منها، فحفظ عن احلسني احلالج وقد حفظت عن. اهللا عن قوهلم
سبحاين سبحاين ما أعظم شأين : يعين نفسه، وعن بعضهم أنه قال. ما يف اجلبة إال اهللا: أنه كان يقول

  :وحفظ عنه أم كانوا ميشون خلفه فالتفت، فلما رآهم ميشون خلفه قال هلم

)١/١٠(  

  

وكان بعض العلماء املتأخرين يذب عن ! تعاىل اهللا عن قوهلم] ١٤:طه[ إِلَه إِلَّا أَنا فَاعبدنِي إِننِي أَنا اللَّه ال
سبحان من : احلالج ، ويدعي أنه من أهل العقيدة الصحيحة، وأنه موحد، وملا نقل له قوله يف أبيات

لعن اهللا : ل والشارب قالأظهر ناسوته سر سنا الهوته الثاقب حىت بدا يف خلقه ظاهراً يف صورة اآلك
فظهر له بذلك كفره، وهذا القول املذكور من الكفر الصريح؛ فإن . إنه احلالج: فقيل. من قال هذا

ويقول .  يف صورة نفسه-أظهر الناس: أي-أظهر ناسوته : الناسوت الناس، والالهوت هو اإلله، يعين
ري من املكلف إن قلت عبد فذاك رب الرب عبد والعبد رب يا ليت شع: -إنه احلالج: وقيل-بعضهم 

أو قلت رب أنى يكلف تعاىل اهللا عن قوهلم، والذي أدى م إىل هذه األقوال الشنيعة هو أم ملا نفوا 
إن ذات املخلوق حالة يف ذات اخلالق، : الصفات وجعلوا وجود اهللا وجوداً مطلقاً أدى م إىل أن يقولوا

فعلى املسلم أن يعرف نفسه، وأن يعرف أنه خملوق، ! هللا عن ذلكتعاىل ا. وإنه عني وجود املخلوقات
وأن الرب سبحانه وتعاىل فوق عرشه بائن من خلقه، ليس يف ذاته شيء من خملوقاته، وال يف خملوقاته 

شيء من ذاته، ويستحضر أنه سبحانه هو العليم بكل شيء، ال ختفى عليه من عباده خافية، وإذا 
 شيء وعلمه مبا توسوس به النفوس وما تكنه الصدور أوجب ذلك أن استحضر عظمته وعلمه بكل

يعظمه حق التعظيم، وأن خيافه حق اخلوف، ومعرفة صفات اهللا تعاىل توجب للعارف ا أن خياف من اهللا 
  .حق اخلوف، وأن يعبده حق العبادة



  توحيد الربوبية
…  

)١/١١(  

  

، كاإلقرار بأنه خالق كل شيء، وأنه ليس للعامل صانعان وأما الثاين فهو توحيد الربوبية: [قال رمحه اهللا
متكافئان يف الصفات واألفعال، وهذا التوحيد حق ال ريب فيه، وهو الغاية عند كثري من أهل النظر 

والكالم وطائفة من الصوفية، وهذا التوحيد مل يذهب إىل نقيضه طائفة معروفة من بين آدم، بل القلوب 
 أعظم من كوا مفطورة على اإلقرار بغريه من املوجودات، كما قالت الرسل مفطورة على اإلقرار به
وتوحيد ]]. ١٠:إبراهيم[قَالَت رسلُهم أَفي اللَّه شك فَاطرِ السموات واَألرضِ : فيما حكى اهللا عنهم

: مب عرفت ربك؟ فقل: لكالربوبية يقرأه األطفال يف املدارس، وهو معرفة اهللا تعاىل بأفعاله، فإذا قيل 
هذا هو توحيد الربوبية، ويكون بالنظر يف هذه املخلوقات ويف أفعال اهللا تعاىل، وذكروا . بآياته وخملوقاته

سأل بعضهم ] ١٦٣:البقرة[وإِلَهكُم إِلَه واحد ال إِلَه إِالَّ هو الرحمن الرحيم : أنه ملا نزل قول اهللا تعاىل
إِنَّ في خلْقِ السموات : و الدليل على أن إهلنا إله واحد ال إله إال هو؟ فرتلت اآلية بعدهاما ه: فقال

واَألرضِ واختالف اللَّيلِ والنهارِ والْفُلْك الَّتي تجرِي في الْبحرِ بِما ينفَع الناس وما أَنزلَ اللَّه من السماِء 
أَحيا بِه اَألرض بعد موتها وبثَّ فيها من كُلِّ دابة وتصرِيف الرياحِ والسحابِ الْمسخرِ بين من ماٍء فَ

تفكروا يف هذه األشياء لتكون آية لكم على : يعين] ١٦٤:البقرة[السماِء واَألرضِ آليات لقَومٍ يعقلُونَ 
:  على أن الرب هو اإلله الواحد، وكم يف القرآن من آيات مبثل هذا، كقوله تعاىلفهي آية. أي شيء

، وآيةٌ لَهم اللَّيلُ نسلَخ منه النهار ]٣٣:يس[وآيةٌ لَهم اَألرض الْميتةُ أَحييناها وأَخرجنا منها حباً 
   من ترابٍ، ومن آياته أَنْ خلَقَكُم]٣٧:يس[

)١/١٢(  

  

، ومن آياته خلْق السموات ]٢١:الروم[، ومن آياته أَنْ خلَق لَكُم من أَنفُِسكُم أَزواجاً ]٢٠:الروم[
 انِكُمأَلْوو كُمتأَلِْسن الفتاخضِ واَألرة ، ويف السور املكية الكثري من ذلك، كقوله يف سور]٢٢:الروم[و

أَلَم نجعلْ : إىل آخره، مث يف السورة اليت تليها] ... ٢٥:املرسالت[أَلَم نجعلْ اَألرض كفَاتاً : املرسالت
أَأَنتم أَشد خلْقاً أَم السماُء بناها : إىل آخره، مث يف السورة اليت تليها] ٦:النبأ[اَألرض مهاداً 

أَنا صببنا الْماَء صباً * فَلْينظُر اِإلنسانُ إِلَى طَعامه :  يف السورة اليت تليهاإىل آخره، مث] ٢٧:النازعات[
إىل آخره، فإن هذه آيات تدل على توحيد الربوبية الذي يقصد منه تثبيت توحيد ] ٢٥-٢٤:عبس[



  . ......اإلهلية
  اعتراف مجيع األمم بتوحيد الربوبية

…  

)١/١٣(  

  

ة يعترف به املشركون، ولكن هل يكفي؟ ال يكفي، ال بد من حتقيق مثرته، وهذا التوحيد توحيد الربوبي
قُلْ لمن : يقول تعاىل. اعملوا هللا ما دمتم أقررمت به: حجة عليهم يف التوحيد الذي هو حق اهللا، يقال هلم

أفال : يعين] ٨٥-٨٤:املؤمنون[أَفَال تذَكَّرونَ سيقُولُونَ للَّه قُلْ *اَألرض ومن فيها إِنْ كُنتم تعلَمونَ 
سيقُولُونَ للَّه قُلْ أَفَال تتقُونَ *قُلْ من رب السموات السبعِ ورب الْعرشِ الْعظيمِ ! تعبدونه؟

وت كُلِّ شيٍء قُلْ من بِيده ملَكُ! أفال تتقون الشرك وتعبدون اهللا وحده؟: يعين] ٨٧-٨٦:املؤمنون[
كيف ] ٨٩-٨٨:املؤمنون[سيقُولُونَ للَّه قُلْ فَأَنا تسحرونَ *وهو يجِري وال يجار علَيه إِنْ كُنتم تعلَمونَ 

وأشهر من عرف جتاهله : [قال رمحه اهللا. تصرفون عن عبادته؟ فأصبح توحيد الربوبية حجة عليهم
قَالَ لَقَد علمت ما : فرعون، وقد كان مستيقناً به يف الباطن، كما قال له موسى وتظاهره بإنكار الصانع 

 رائصضِ باَألرو اتومالس بالء إِالَّ رؤلَ هوا : ، وقال تعاىل عنه وعن قومه]١٠٢:اإلسراء[أَنزدحجو
على ] ٢٣:الشعراء[وما رب الْعالَمني : ، وهلذا ملا قال]١٤:نملال[بِها واستيقَنتها أَنفُسهم ظُلْماً وعلُواً 

قَالَ رب السموات واَألرضِ وما بينهما إنْ كُنتم موقنِني : وجه اإلنكار له جتاهل العارف قال له موسى
قَالَ إِنَّ رسولَكُم الَّذي أُرسلَ إِلَيكُم *ئكُم اَألولني قَالَ ربكُم ورب آبا*قَالَ لمن حولَه أَال تستمعونَ *

وقد زعم ]. ٢٨-٢٤:الشعراء[قَالَ رب الْمشرِقِ والْمغرِبِ وما بينهما إِنْ كُنتم تعقلُونَ *لَمجنونٌ 
ا مل تكن له ماهية عجز موسى عن طائفة أن فرعون سأل موسى مستفهماً عن املاهية، وأن املسئول عنه مل

  وهذا غلط،. اجلواب

)١/١٤(  

  

وإمنا هذا استفهام إنكار وجحد كما دلت سائر آيات القرآن على أن فرعون كان جاحداً هللا نافياً له مل 
يكن مثبتاً له طالباً للعلم مباهيته، فلهذا بني هلم موسى أنه معروف، وأن آياته ودالئل ربوبيته أظهر 

، بل هو سبحانه أعرف وأظهر وأبني من أن جيهل، بل معرفته )ما هو( أن يسأل عنه بـوأشهر من
نالحظ من هذا الكالم أن مجيع األمم معترفون بتوحيد ]. مستقرة يف الفطر أعظم من معرفة كل معروف

ه أن اهللا هو اخلالق الرازق املدبر الذي أوجد الكائنات، لكن قد اشتهر عن فرعون أن: الربوبية، أي



، والصحيح أنه كان معترفاً يف الباطن بأن ]٢٤:النازعات[أَنا ربكُم اَألعلَى : ادعى الربوبية، حيث قال
املخلوقات هلا خالق؛ ألنه يعرف أنه كان معدوماً فوجد، ففرعون لَم يكُن شيئاً مذْكُوراً مث خلق، فيقال 

وت؟ فال بد من أن فرعون معترف بوجود رب من رم قبل أن توجد أنت؟ ومن رم بعد أن مت: له
لَقَد علمت ما أَنزلَ هؤالء إِالَّ رب السموات : خالق، والدليل على ذلك هذه اآلية، وهي قول موسى

، فاهللا أيد موسى بتسع آيات، هي العصا، واليد، والطوفان، واجلراد، ]١٠٢:اإلسراء[واَألرضِ 
لَقَد علمت ما : لدم، وفلق البحر، وتضليل الغمام، وما أشبهها، فلما أيده ا قالوالقمل، والضفادع، وا

، فأفاد بأن فرعون عامل بذلك، ]١٠٢:اإلسراء[اآليات إِالَّ رب السموات واَألرضِ : أَنزلَ هؤالء يعين
، فدل هذا على كوم ]١٤:النمل[سهم وجحدوا بِها واستيقَنتها أَنفُ: وقال اهللا عن آل فرعون

على : يعين] ٣٨:العنكبوت[وكَانوا مستبصرِين : وكذلك حكى اهللا عن مثود قوله يف قصتهم. مستيقنني
ففرعون أظهر اإلنكار، ولكنه كان يف الباطن . بصرية مما جاءم به الرسل، ولكن جحدهم كان عناداً

أَلَيس لي ملْك مصر وهذه : خاف أن يذهب عنه ملكه، وهلذا قالعلى يقني مبا يقول موسى، ولكنه 
  اَألنهار تجرِي من تحتي أَفَال تبصرونَ

)١/١٥(  

  

 * هِنيم وي هذَا الَّذه نم ريا خأَن ٥٢-٥١:الزخرف[أَم [يعين : بِنيي كَادال يموسى و]٥٢:الزخرف[ ،
: ، وأما جوابه ملا قال موسى]٥٤:الزخرف[دع قومه مبا هو فيه فَاستخف قَومه فَأَطَاعوه فهو أراد أن خي

 نيالَمالْع بر نولٌ مسي ر١٠٤:األعراف[إِن [ نيالَمالْع با رمنُ ووعرقَالَ ف]فهذا على ] ٢٣:الشعراء
] ٢٣:الشعراء[وما رب الْعالَمني :  عن املاهية فقالإن فرعون سأل: وجه العناد، وبعض املتكلمني يقول

من أي شيء رب العاملني؟ وما ماهيته؟ والصحيح أن سؤاله إمنا هو تعنت، ال أنه كان يسأل عن : يعين
املاهية، فموسى عليه السالم ذكر له األدلة على إثبات الرب وقدرته وسيطرته، واآليات تدل على 

، ربكُم ورب آبائكُم اَألولني ] ٦٥:مرمي[ السموات واَألرضِ وما بينهما رب: ذلك، قال تعاىل
، فاستدل عليه ذه األدلة ]٢٨:الشعراء[، قَالَ رب الْمشرِقِ والْمغرِبِ وما بينهما ] ٢٦:الشعراء[

ربي الَّذي يحيِي ويميت : مرود بقولهالكونية اليت ال جيحدها، كما استدل إبراهيم على الن
، ]٢٥٨:البقرة[فَإِنَّ اللَّه يأْتي بِالشمسِ من الْمشرِقِ فَأْت بِها من الْمغرِبِ : ، مث قال]٢٥٨:البقرة[

وقد ذكر . فهذه أدلة تدل على أن الرب هو املوجد هلذه الكائنات، وهي أدلة يعترف ا أولو البصائر
اهللا عن املشركني أم يعبدون اهللا ويعبدون غريه يف الرخاء، وأما يف الشدة فإم ال يعبدون إال اهللا، 

وإِذَا مسكُم الضر في الْبحرِ ضلَّ من تدعونَ إِالَّ إِياه فَلَما نجاكُم إِلَى الْبر أَعرضتم : وذلك يف قوله تعاىل



: ، فدل على أم يف الرخاء يعبدون اهللا ويعبدون غريه، وهلذا قال تعاىل يف سورة األنعام]٦٧:اإلسراء[
هِممعبِز لَّهذَا ليباً فَقَالُوا هصامِ نعاَألنو ثرالْح نأَ ما ذَرمم لَّهلُوا لعجو  

)١/١٦(  

  

ون اهللا ويعبدون معه غريه، ولكن شركهم هذا ، فدل على أم يعبد]١٣٦:األنعام[وهذَا لشركَائنا 
أحبط أعماهلم فأصبحت باطلة، فال يعترب مبا تقربوا به؛ ألن املطلوب منهم أن يكون الدين هللا، وأن ال 

  .يصرف منه شيء لغري اهللا
  تقرير توحيد الربوبية

…  
نعان متماثالن يف الصفات إن العامل له صا: ومل يعرف عن أحد من الطوائف أنه قال: [قال رمحه اهللا تعاىل

واألفعال، فإن الثنوية من اوس واملنوية القائلني باألصلني النور والظلمة وأن العامل صدر عنهما متفقون 
على أن النور خري من الظلمة، وهو اإلله احملمود، وأن الظلمة شريرة مذمومة، وهم متنازعون يف الظلمة 

هذا تقرير لتوحيد الربوبية، يعين أن توحيد الربوبية ].  متماثلنيهل هي قدمية أو حمدثة، فلم يثبتوا ربني
ولَئن : هو االعتراف بأن اهللا رب كل شيء، وهو الذي أقر به املشركون، كما ذكر اهللا ذلك عنهم

 اللَّه قُولُنلَي ملَقَهخ نم مهأَلْتوقال] ٨٧:الزخرف[س ، :الس نم قُكُمزري نقُلْ م كلمي نضِ أَماَألراِء وم
 قُولُونَ اللَّهيفَس راَألم ربدي نمو يالْح نم تيالْم رِجخيو تيالْم نم يالْح رِجخي نمو ارصاَألبو عمالس

 الذي خلق ورزق، وهو أن اهللا هو-، فإذا كانوا مشركني ومع ذلك يعترفون ذا النوع ] ٣١:يونس[
ما : يقول.  فإن هذا مل ينفعهم ومل يدخلهم يف اإلسالم-وهو الذي يدبر األمر وميلك السمع واألبصار

عرفت أمة من األمم يشركون يف توحيد الربوبية إال اوس، ومع ذلك فليس شركهم شركاً ظاهراً، 
فالعامل عندهم . ، والظلمة خلقت الشرالنور خلق اخلري: فهم يدعون أن العامل خملوق من خالقني، يقولون

صادر عن النور والظلمة، وألجل ذلك هم يعبدون النار، فمعبودهم املقدس النار، يشعلوا ويطوفون 
ا ويصلون أمامها ويستقبلوا، وألجل ذلك ي املسلمون أن يستقبلوا النار يف الصالة حذراً من 

  ورإن الن: التشبه باوس، ومع ذلك ما قالوا

)١/١٧(  

  

فهم ال جيعلوما . إن اخلير هو النور، وإن الظلمة شريرة ال يصدر منها خري: بل يقولون. والظلمة سواء
هل النور والظلمة كالمها قدمي، أم القدمي هو النور والظلمة حادثة؟ وهذا الكالم : سواء، وهم خمتلفون



هل النور والظلمة كالمها : ا وبين أم خمتلفونقد ذكره شيخ اإلسالم يف الرسالة التدمرية، أشار إىل هذ
 بأما قدميان فإم ال جيعلوما -عندهم-قدمي، أم القدم خاص بالنور والظلمة حادثة؟ وعلى القول 

  .سواء، وهذا دليل على أنه ليس يف الوجود أحد يشرك يف توحيد الربوبية شركاً ظاهراً
  الرد على النصارى

…  

)١/١٨(  

  

وأما النصارى القائلون بالتثليث فإم مل يثبتوا للعامل ثالثة أرباب ينفصل بعضهم عن : [هللاقال رمحه ا
. باسم االبن واألب وروح القدس إله واحد: بعض، بل متفقون على أن صانع العامل واحد، ويقولون

 فهمه ويف وقوهلم يف التثليث متناقض يف نفسه، وقوهلم يف احللول أفسد منه، وهلذا كانوا مضطربني يف
التعبري عنه ال يكاد واحد منهم يعرب عنه مبعىن معقول، وال يكاد اثنان يتفقان على معىن واحد، فإم 

واألقانيم يفسروا تارة باخلواص، وتارة بالصفات، وتارة . هو واحد بالذات ثالثة باألقنوم: يقولون
تصور التام، وباجلملة فهم ال يقولون باألشخاص، وقد فطر اهللا العباد على فساد هذه األقوال بعد ال

لَقَد كَفَر الَّذين قَالُوا إِنَّ اللَّه ثَالثُ ثَالثَة : هذا فيه رد على النصارى، قال تعاىل] بإثبات خالقني متماثلني
 داحو إِالَّ إِلَه إِلَه نا ممابن اهللا، كما ، فالنصارى جيعلون اهللا ثالث ثالثة، فيجعلون عيسى]٧٣:املائدة[و 

، وقَالَت النصارى الْمِسيح ابن ]١٧:املائدة[لَقَد كَفَر الَّذين قَالُوا إِنَّ اللَّه هو الْمِسيح : قال اهللا عنهم
 إنه : ومنهم من يقول. -تعاىل اهللا عن قوهلم-إن اهللا هو املسيح : منهم من يقول: يعين] ٣٠:التوبة[اللَّه

باألب واالبن : وهو قوهلم. إن اهللا ثالث ثالثة: هذا أشهر وأكثر عندهم، ومنهم من يقولابن اهللا، و
يا عيسى ابن مريم أَأَنت قُلْت للناسِ اتخذُونِي : وروح القدس، واهللا خياطب عيسى يوم القيامة فيقول

 اللَّه وند ننِ ميي إِلَهأُمإن اهللا إله، واملسيح إله، :  على أن املثلثة يقولون، وهذا دليل]١١٦:املائدة[و
ما قُلْت لَهم إِالَّ : ، وقال]١١٦:املائدة[سبحانك : فأنكر ذلك عيسى وقال! وأمه إله تعاىل اهللا عن قوهلم

 كُمبري وبر وا اللَّهدبأَنْ اع نِي بِهترا أَمم يقولون ، ومشهور يف كتب النصا]١١٧:املائدة[مرى أ
  باألقانيم الثالثة، وهم خمتلفون يف معىن

)١/١٩(  

  

األقانيم، وكذلك هم خمتلفون هل هي قدمية كلها أو بعضها حادث؟ ومشهور عند النصارى استعمال 
كلمة األقنوم، ومنهم من يفسرها باألرواح، ومنهم من يفسرها باآلهلة أو باألشياء القدمية، واحلاصل أم 



يها كما مسعنا، وقد رد عليهم األئمة، ومن أراد تفصيل الرد عليهم فليقرأ كتاب شيخ مضطربون ف
الذي ضمنه الرد عليهم وفصل يف أجوبتهم، واستوىف ذلك رمحه اهللا، ) اجلواب الصحيح(اإلسالم 

وكذلك غريه من العلماء حيث تتبعوا أدلتهم واستوفوا ما يدور حول ذلك من الشبه، وبينوا تناقضهم، 
إن العامل صادر من ثالثة، بل هم يعترفون يف نفس األمر بأن العامل : ومع ذلك ما أُثر عنهم أم يقولون

  .خملوق من واحد قادر
  توحيد الربوبية يوافق الفطرة

…  

)١/٢٠(  

  

واملقصود هنا أنه ليس يف الطوائف من يثبت للعامل صانعني متماثلني، مع أن كثرياً من : [قال رمحه اهللا
الكالم والنظر والفلسفة تعبوا يف إثبات هذا املطلوب وتقريره، ومنهم من اعترف بالعجز عن تقرير أهل 

هذا بيان ملا عليه الفالسفة وحنوهم، فاالعتراف باخلالق ]. هذا بالعقل، وزعم أنه يتلقى من السمع
برياً مقنعاً، فألجل سبحانه وتعاىل اعتراف فطري، ولكن الفالسفة يريدون أن يعربوا عما فطروا عليه تع

ذلك اختلفت التعبريات عندهم، وسيأتينا بعض تعبريام اليت يستدلون ا على أن العامل مل يصدر إال من 
، وأن -من الشرع: أي-خالق واحد، وأكثرهم ملا مل يقدر على التعبري زعموا أن هذا متلقى من السمع 

 فطري، ولو ترك كل واحد والفطرة اليت فطر االعتراف باخلالق مأخوذ من الشرع، وال شك أنه أمر
كل مولود يولد : (وألجل ذلك يقول النيب عليه الصالة والسالم. عليها لعرف أن له رباً وأنه خملوق

 ، ولكن مع]٣٠:الروم[فطْرةَ اللَّه الَّتي فَطَر الناس علَيها ال تبديلَ لخلْقِ اللَّه : ، وقال تعاىل)على الفطرة
ذلك هناك أدلة عقلية صرحية تبني لإلنسان أنه خملوق، وقد احتج عليهم سبحانه وتعاىل بالعقل يف قوله 

فإذا عرفوا أم مل خيلقوا من غري شيء فال ] ٣٥:الطور[أَم خلقُوا من غَيرِ شيٍء أَم هم الْخالقُونَ : تعاىل
  .د وعلى آله وصحبه أمجعنيوصلى اهللا على سيدنا حمم. بد هلم من خالق خلقهم
  ]٢[شرح العقيدة الطحاوية 

أول واجب على اإلنسان اإلقرار به وعلمه هو شهادة التوحيد، وجيب على املسلم أن يعرف معناها 
ومؤداها ولوازمها؛ إذ ال تصح منه إال أن يأيت ا سليمة مما يشوا من صور الشرك، وال فالح له 

  .عملبدوا، وعليها يترتب سائر ال
  الدليل العقلي على وجود اخلالق سبحانه

…  

)١/٢١(  



  

واملشهور عند أهل النظر إثباته بدليل التمانع، وهو أنه لو كان للعامل صانعان : [قال الشارح رمحه اهللا
مثل أن يريد أحدمها حتريك جسم وآخر تسكينه، أو يريد أحدمها إحياءه واآلخر -فعند اختالفهما 

ل مرادمها، أو مراد أحدمها، أو ال حيصل مراد واحد منهما، واألول ممتنع؛ ألنه  فإما أن حيص-إماتته
يستلزم اجلمع بني الضدين، والثالث ممتنع؛ ألنه يلزم خلو اجلسم عن احلركة والسكون وهو ممتنع، 

ويستلزم أيضاً عجز كل منهما، والعاجز ال يكون إهلاً، وإذا حصل مراد أحدمها دون اآلخر كان هذا هو 
أتى ]. اإلله القادر واآلخر عاجزاً ال يصلح لإلهلية، ومتام الكالم على هذا األصل معروف يف موضعه

الشارح ذا ليبني أن هذا هو الدليل عند أهل الكالم على أن اخلالق واحد، ويسمى دليالً عقلياً، 
ستقل مكافئ لآلخر لو كان للعامل صانعان متكافئان كالمها خالق م: وتسمى داللة التمانع، فيقولون

فأراد أحدمها تسكني شيء وأراد اآلخر حتريكه، أو أراد أحدمها إحياء شخص وأراد اآلخر إماتته 
تعاىل . سنميته: ويقول اآلخر. سنحيي هذا: الختلفا، فإذا كان العامل له خالقان فقد خيتلفان، يقول هذا

ذا حيصل؟ هل ميكن أن يكون هذا الشخص حياً فإذا أراد هذا إحياءه وأراد هذا إماتته واختلفا، فما! اهللا
ال ميكن، فما ميكن أن حيصل مرادمها ! هل ميكن أن يكون متحركاً ساكناً يف آن واحد؟. ال ميكن! ميتاً؟

معاً؛ ألنه مجع بني الضدين، إذاً ال بد أن حيصل مراد واحد منهما، أو ال حيصل مراد أحد منهما، وكونه 
نع أيضاً، فاجلسم ال بد أن يكون إما متحركاً وإما ساكناً، إما حياً وإما ميتاً، ال حيصل مراد كل منهما ممت

فال ميكن أن يكون خالياً من احلركة وخالياً من السكون، وال ميكن أن يكون غري حي وال ميت، إذاً ال 
هو بد أن حيصل مراد واحد منهما دون اآلخر، فالذي حيصل مراده هو اإلله، والذي ال حيصل مراده 

عاجز ال يصلح أن يكون إهلاً، وهذا يسمى عندهم دليل التمانع، وقد دل على ذلك القرآن يف قول اهللا 
  لَو كَانَ: تعاىل

)١/٢٢(  

  

لو كان مع اهللا آهلة مساوية له لفسدت املخلوقات، : يعين] ٢٢:األنبياء[فيهِما آلهةٌ إِلَّا اللَّه لَفَسدتا 
 األهواء واختالف اإلرادات، فهذا وحنوه مما يدل عقالً على أن العامل خالقه وذلك ملا يلزم من اختالف

  .......واحد وهو اهللا تعاىل، وهو املتصرف يف هذا الكون كما يشاء
  توحيد األلوهية هو الذي دعت إليه الرسل

…  
 كَانَ فيهِما آلهةٌ لَو: وكثري من أهل النظر يزعمون أن دليل التمانع هو معىن قوله تعاىل: [قال رمحه اهللا

العتقادهم أن توحيد الربوبية الذي قرروه هو توحيد اإلهلية الذي بينه ] ٢٢:األنبياء[إِلَّا اللَّه لَفَسدتا 



القرآن ودعت إليه الرسل عليهم السالم، وليس األمر كذلك، بل التوحيد الذي دعت إليه الرسل 
توحيد الربوبية، وهو عبادة اهللا وحده ال شريك له؛ فإن ونزلت به الكتب هو توحيد اإلهلية املتضمن 

املشركني من العرب كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، وأن خالق السماوات واألرض واحد كما أخرب تعاىل 
نِ اَألرض ومن ، قُلْ لم]٢٥:لقمان[ولَئن سأَلْتهم من خلَق السموات واَألرض لَيقُولُن اللَّه : عنهم بقوله

كثري من املتكلمني ]]. ٨٥-٨٤:املؤمنون[سيقُولُونَ للَّه قُلْ أَفَال تذَكَّرونَ * فيها إِنْ كُنتم تعلَمونَ 
يدعون أن التوحيد الذي دلت عليه هذه اآلية والذي دل عليه داللة التمانع هو الذي دعت إليه 

وا إىل توحيد العبادة، وذلك ألن توحيد الربوبية فطري مل ينكره الرسل، وهذا خطأ، بل الرسل إمنا دع
املشركون األولون، بل مجيع األمم معترفون بتوحيد الربوبية، كما ذكرنا يف اآليات السابقة، ومنها قول 

: ، وقوله]٨٥-٨٤:منوناملؤ[سيقُولُونَ للَّه * قُلْ لمنِ اَألرض ومن فيها إِنْ كُنتم تعلَمونَ : اهللا تعاىل
 اللَّه قُولُنلَي رالْقَمو سمالش رخسو ضاَألرو اتومالس لَقخ نم مهأَلْتس نلَئ٦١:العنكبوت[و[ نلَئو ،

نلَ مزن نم مهأَلْتس  

)١/٢٣(  

  

هتوم دعب نم ضاَألر ا بِهياًء فَأَحاِء ممالس اللَّه قُولُنذا النوع ] ٦٣:العنكبوت[ا لَي فإذا كانوا معترفني ،
الذي هو توحيد الربوبية وأن الرب هو اخلالق وحده فهذا يدل على أن الرسل إمنا دعت إىل التوحيد 

  .......القصدي اإلرادي الذي هو توحيد اإلهلية أو توحيد العبودية
  رون توحيد األلوهيةاملشركون يقرون بتوحيد الربوبية وينك

…  
ومثل هذا كثري يف القرآن، ومل يكونوا يعتقدون يف األصنام أا مشاركة هللا يف خلق : [قال رمحه اهللا

العامل، بل كان حاهلم فيها كحال أمثاهلم من مشركي األمم من اهلند والترك والرببر وغريهم، تارة 
حلني ويتخذوم شفعاء ويتوسلون م إىل اهللا، يعتقدون أن هذه متاثيل قوم صاحلني من األنبياء والصا

وقَالُوا ال تذَرنَّ آلهتكُم وال تذَرنَّ ودا وال : وهذا كان أصل شرك العرب، قال تعاىل حكاية عن قوم نوح
، وقد ثبت يف صحيح البخاري وكتب التفسري وقصص ] ٢٣:نوح[سواعا وال يغوثَ ويعوق ونسرا 

نبياء وغريها عن ابن عباس رضي اهللا عنهما وغريه من السلف أن هذه أمساء قوم صاحلني يف قوم نوح األ
، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم مث صوروا متاثيلهم، مث طال عليهم األمد فعبدوهم، وأن هذه األصنام 

عروف أن الرسل دعوا م]. بعينها صارت إىل قبائل العرب ذكرها ابن عباس رضي اهللا عنهما قبيلة قبيلة
إىل توحيد العبادة الذي هو توحيد الطلب والقصد، وهو التوحيد اإلرادي العملي الذي طلبه اهللا من 

كما -عباده وأمرهم به، وضده الشرك الذي هو دعوة غري اهللا تعاىل معه، واألمم السابقة متفقون 



ون آهلة غريه ويسموا آهلة، كما حكى  على أن اخلالق هلذا العامل واحد هو اهللا، ومع ذلك يدع-مسعنا
: ، وأم قالوا ملا كسرها] ٧١:الشعراء[نعبد أَصناما فَنظَلُّ لَها عاكفني : اهللا عن قوم إبراهيم أم قالوا

 نيمالظَّال نلَم ها إِننتهذَا بِآللَ هفَع نوقوهلم]٥٩:األنبياء[م ، :لْتفَع تأَأَن  

)١/٢٤(  

  

 يماهرا إِبا ينتهذَا بِآل٦٢:األنبياء[ه[وقوهلم ، : كُمتهوا آلرانصو قُوهرح]فسموها آهلة، ] ٦٨:األنبياء
حيبوا ويعظموا ويصرفون هلا أنواع التأله، وهكذا فعل املشركون يف العهد : ومعلوم أم يأهلوا، أي

ما : وأما غرضهم منها فقد ذكره اهللا تعاىل يف قوله عنهم. ب إليهاالنبوي، فإن قصدهم إمنا هو التقر
: هذه مقالة املشركني، وكذلك حكى اهللا عنهم أم قالوا] ٣:الزمر[نعبدهم إِلَّا ليقَربونا إِلَى اللَّه زلْفَى 

 اللَّه دنا عناؤفَعالِء شؤجل املؤمن بقوله، ورد عليهم كما حكى عن الر] ١٨:يونس[ه : ونِهد نذُ مخأَأَت
 ذُوننقال يئًا ويش مهتفَاعي شننِ عغال ت ربِض نمحالر نرِدةً إِنْ يهم إمنا يريدون ]٢٣:يس[آلفأخرب بأ ،

صرين سواء، شفاعتهم، وأم ال يشفعون وال تغين شفاعتهم شيئاً، وهذا هو قصد املشركني األولني واملعا
وهو أم يريدون شفاعتهم، ويريدون التوسل م، ويزعمون أم هلم وجاهة وهلم صالح، فلكوم 

وأول ما حدث هذا الشرك يف . ذوي صالح يشفعون هلم شفاعة تفيدهم إما يف العاجل وإما يف اآلجل
اخل، ] .. ٢٣:نوح[ ودا وال سواعا ال تذَرنَّ آلهتكُم وال تذَرنَّ: قوم نوح، كما حكى اهللا عنهم بقوله
كانوا رجاالً من أهل العلم ومن . هذه أمساء قوم صاحلني يف قوم نوح: فروى البخاري عن ابن عباس قال

صوروهم : أهل العبادة ومن أهل الفضل، فلما ماتوا أسف تالمذم عليهم، فجاءهم الشيطان وقال
 تتذكروا علومهم فتعملوا ا، فصوروا متاثيل ومسوها وانسبوا صورهم حىت تتذكروا عبادم أو

بأمسائهم، هذا ود، وهذا سواع، وهذا يغوث، وهذا يعوق، وهذا نسر، وملا ذهب أولئك الذين 
آباؤكم ما صوروهم : صوروهم ونشأ أوالد هلم جهال وصاروا يرون هذه الصور جاءهم الشيطان وقال

د ذلك عظموهم، وزادوا من تعظيمهم شيئاً فشيئاً إىل أن فعن. إال ليعظموهم؛ فإم من أهل الصالح
  صاروا يصرفون هلم

)١/٢٥(  

  

حق اهللا، مث جاء الطوفان وأغرق من على األرض، ولكن بقيت صور أولئك مدفونة حىت العصر 
اجلاهلي، وأول من أثارها عمرو بن حلي بن خندف اخلزاعي، وهو الذي يقول عنه صلى اهللا عليه 

، )عمرو بن حلي جير قصبه يف النار؛ ألنه أول من سيب السوائب وغري دين إبراهيمرأيت : (وسلم



ائت جدة، جتد : فذكروا أن الشيطان متثل له يف صورة كاهن، وكالم الكهنة يكون مسجوعاً، فقال له
سة يف ففعل فأخربه بأمسائها، فتفرقت هذه األصنام اخلم. ا أصناماً معدة، مث ادع العرب إىل عبادا جتب

العرب، وصارت معبودة إىل العهد النبوي، وهي صور قدمية من عهد نوح احتفظ ا وبأمثاهلا وصارت 
تعبد إىل العهد النبوي، فهذا أول شرك وآخره، وهو الشرك بعبادة الصاحلني، وبتسميتهم أولياء أو 

  .فوا هلم خالص العبادةسادة أو أفاضل أو أشرافاً، وهذه التسمية أوجبت للناس أن يغلوا فيهم حىت صر
  أصل الشرك تعظيم القبور

…  

)١/٢٦(  

  

قال يل علي بن أيب طالب رضي : (وقد ثبت يف صحيح مسلم عن أيب اهلياج األسدي قال: [قال رمحه اهللا
أال أبعثك على ما بعثين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟ أمرين أال أدع قرباً مشرفاً إال سويته، : اهللا عنه
لعن اهللا : (، ويف الصحيحني عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال يف مرض موته)االً إال طمستهوال متث

ولوال ذلك : حيذر مما فعلوا قالت عائشة رضي اهللا عنها) اليهود والنصارى اختذوا قبور أنبيائهم مساجد
ه الصالة والسالم يف ويف الصحيحني أنه ذكر لرسول اهللا علي. ألبرز قربه، ولكن كره أن يتخذ مسجداً

إن أولئك إذا مات فيهم : (مرض موته كنيسة بأرض احلبشة، وذكر من حسنها وتصاوير فيها فقال
الرجل الصاحل بنوا على قربه مسجداً وصوروا فيه تلك التصاوير، أولئك شرار اخللق عند اهللا يوم 

إن من كان قبلكم : (وت خبمس، ويف صحيح مسلم عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه قال قبل أن مي)القيامة
)]. كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصاحليهم مساجد، أال فال تتخذوا القبور مساجد فإين أاكم عن ذلك
هذه أحاديث تدل على أن أصل الشرك هو تعظيم القبور، سيما قبور األولياء والسادة والصاحلني، 

 الصالة والسالم عرف هذا، وعرف أنه أكرب سبب يف وبالطريق األوىل قبور األنبياء والرسل، فالنيب عليه
عكفوا على : أوالً: حدوث الشرك يف العامل، وأن قوم نوح ملا مات أولئك الصاحلون فعلوا ما يلي

وكذلك وقع هذا يف النصارى، . طال عليهم األمد فعبدوهم: ثالثاً. صوروا متاثيلهم: ثانياً. قبورهم
 األخرى، فسبب الشرك فيهم هو عبادة األولياء والصاحلني وكذلك يف اليهود، وكذلك يف األمم

إن من كان قبلكم كانوا يتخذون : (و يف هذه األحاديث يقول صلى اهللا عليه وسلم. واألنبياء وحنوهم
، وكذلك يقول عليه )قبور أنبيائهم مساجد، أال فال تتخذوا القبور مساجد، فإين أاكم عن ذلك

حيذر مما : تقول عائشة)  اليهود والنصارى؛ اختذوا قبور أنبيائهم مساجدلعن اهللا: (الصالة والسالم
  ولوال ذلك ألبرز قربه،: تقول. حيذر فعلهم: أي. صنعوا

)١/٢٧(  



  

وكذلك يف مرض موته ذكرت له أم سلمة وأم حبيبة . جلعل بارزاً، ولكن خشي أن يتخذ مسجداً: أي
أولئك إذا : (، وفيها صور، فقال عليه الصالة والسالم)مارية: (كنيسة رأتاها يف أرض احلبشة يقال هلا

مات فيهم الرجل الصاحل بنوا على قربه مسجداً وصوروا فيه تلك التصاوير، أولئك شرار اخللق عند 
فتنة التماثيل، وفتنة القبور، فإذا مات فيهم : خياطب أم سلمة أو أم حبيبة ، فإم مجعوا بني الفتنتني) اهللا

، مث بعد ذلك بنوا على قربه، وقد يكون البناء على قربه )التمثال(صوروا صورته وهو الرجل الصاحل 
فتنة الصور وفتنة القبور، : يتقدم الصورة، فهم يبنون على قربه ويصورون صورته، فجمعوا بني فتنتني

ة وكالمها من األسباب الداعية إىل الشرك، وهذا هو الذي حصل يف هذه األمة، والنيب عليه الصال
أال فال تتخذوا القبور : (والسالم يف آخر حياته قبل أن ميوت خبمس حذر من ذلك على املنرب فقال

مث ملا كان يف سياق املوت اهتم ذا األمر، وكانت عليه قطيفة كلما ) مساجد، فإين أاكم عن ذلك
ى؛ اختذوا قبور لعن اهللا اليهود والنصار: (تسجى ا واغتم كشفها، فأخذ يقول وهو يف تلك احلال

وقد بني العلماء أن . كأنه يشري إىل أنكم ال تتخذوا قربي مسجداً كما فعل أولئك) أنبيائهم مساجد
معىن اختاذها مساجد هو حتري تلك األماكن للصالة عندها، فمجرد قصدها ألجل الصالة عندها اختاذ 

املسجد، بل ما دام أنه يقصد هذه البقعة اليت هلا ولو مل يكن هناك بناء، ولو مل يبنوا عليها بنياناً مثل هذا 
يزعم أن فيها قرب ويل أو قرب نيب أو قرب سيد أو قرب رجل صاحل، ويفضل الصالة عندها وجيلس عندها، 

ويطيل اجللوس، ويتربك بتربتها فقد اختذها مسجداً شاء أم أىب ما دام أنه يتحراها للصالة ويفضل 
 اهللا تعاىل، فهو ممن اختذها مسجدا، سواء أقيم عليها بناء أو مل يقم الصالة عندها على الصالة يف بيوت

وملا كانت القبور مظنة الفتنة حرص عليه الصالة والسالم على أن ال يكون هناك ما يدعو إىل . عليها
  ذلك، فثبت أنه ى أن ترفع

)١/٢٨(  

  

؛ ألن هذه األشياء -تنور: يعين-القبور، وأن يبىن عليها، وأن جتصص، وأن يكتب عليها، وأن تسرج 
. هذا قرب سيد. هذا قرب ويل: تدفع اجلهال إىل االعتقاد فيها، فإذا رأوا هذا القرب على هذه احلال قالوا

فيقصدونه ويغلون فيه فيحصل الشرك، فنبينا عليه . هذا ممن يرجى تأثريه ونفعه. هذا ممن يتربك به
سائل اليت توقع فيه، وقد بعث علياً رضي اهللا عنه الصالة والسالم حسم مادة الشرك، ومنع من الو

وأمره . سويته بالقبور األخرى: يعين) ال تدع صورة إال طمستها، وال قرباً مشرفاً إال سويته: (بقوله
بتخفيض القرب املشرف : بطمس الصور؛ ألن الصور أصل يف عبادة غري اهللا، وأمره بتسوية القبور، أي

ن القبور حىت يسوى بغريه من القبور خمافة أن يعتقد فيه، فهذا دليل على الذي قد رفع على ما سواه م



  .......أنه عليه الصالة والسالم قد حرص كل احلرص على أن تكون أمته متمسكة بتوحيد اهللا تعاىل
  من الشرك عبادة الكواكب

…  

)١/٢٩(  

  

ب ما يظن أنه مناسب ومن أسباب الشرك عبادة الكواكب، واختاذ األصنام حبس: [قال رمحه اهللا
 من هذا الباب، وكذلك -فيما يقال-للكواكب من طباعها، وشرك قوم إبراهيم عليه السالم كان 

عبادة الكواكب أو األفالك كالشمس والقمر من مجلة ما ]. الشرك باملالئكة واجلن واختاذ األصنام هلم
الل من يفعله، وحكى اهللا تعاىل عن وقع فيه بعض األمم، وألجل ذلك ى اهللا تعاىل عن ذلك، وأخرب بض

وجدتها وقَومها يسجدونَ للشمسِ من دون اللَّه وزين لَهم : ملكة سبأ وقومها بقوله عن اهلدهد
] ٢٥:النمل[للَّه ، أَلَّا يسجدوا ]٢٤:النمل[الشيطَانُ أَعمالَهم فَصدهم عنِ السبِيلِ فَهم ال يهتدونَ 

صدهم الشيطان عن سجودهم هللا الذي خلقهم الَّذي يخرِج الْخبَء في السموات واَألرضِ : يعين
، فهذا دليل على أن هناك أمماً عبدوا الشمس، وأخرب النيب عليه الصالة والسالم بأن ]٢٥:النمل[

إن الشمس تطلع بني : (س وعند غروا فقالاملشركني يسجدون هلا، وى عن الصالة عند طلوع الشم
إن قوم إبراهيم : وقيل. وهناك من شركهم بعبادة الكواكب) قرين شيطان وحينئذ يسجد هلا املشركون

شركهم بعبادة الكواكب، كانوا يعبدون الكواكب ويبنون هلا اهلياكل، وقد حكى اهللا عنهم أم يعبدون 
، وكانت أصنامهم من حجارة أو من ]٧١:الشعراء[ا فَنظَلُّ لَها عاكفني نعبد أَصنام: أصناماً، كقوهلم

فَإِنهم عدو * أَنتم وآباؤكُم اَألقْدمونَ* أَفَرأَيتم ما كُنتم تعبدونَ : خشب، وألجل ذلك قال هلم إبراهيم
فَجعلَهم جذَاذًا إِلَّا كَبِريا لَهم ] ٥٧:األنبياء[صنامكُم وتاللَّه لَأَكيدنَّ أَ: وقال] ٧٧-٧٥:الشعراء[لي 
خلقكم وخلق ما عملتم : يعين] ٩٦:الصافات[واللَّه خلَقَكُم وما تعملُونَ : وقال] ٥٨:األنبياء[

  فهذا دليل على أم كانوا يعبدون أصناماً منحوتة، ولكن مع ذلك كانوا يعبدون. بأيديكم

)١/٣٠(  

  

فَلَما جن علَيه اللَّيلُ رأَى كَوكَبا قَالَ هذَا ربي : إن من أدلة ذلك قوله تعاىل: الكواكب، وقد قيل
) هذا ريب هذا أكرب(وقال للشمس . هذا ريب: على وجه املناظرة، وكذلك قال للقمر] ٧٦:األنعام[

، ]٨٩-٨٨:الصافات[فَقَالَ إِني سقيم * رةً في النجومِ فَنظَر نظْ: إن من أدلة ذلك أيضاً قوله تعاىل: قيل
فعبادة الكواكب ال شك أا شرك، وذلك ألن هذه . مما يدل على أم كانوا ينظرون أيضاً يف النجوم



والنجوم : الكواكب خملوقة مسرية، واهللا هو الذي يسريها، وهو الذي سخرها، كما يف قوله تعاىل
واحلاصل أن من مجلة املعبودات عبادة الكواكب وبناء اهلياكل هلا، ]. ٥٤:األعراف[ت بِأَمرِه مسخرا

  .......وكل ذلك مما نفاه اإلسالم وحث املسلمني على أن تكون عبادم هللا وحده
  شبهة املشركني يف عبادم لغري اهللا

…  

)١/٣١(  

  

ه ليس للعامل صانعان، ولكن اختذوا هؤالء شفعاء كما وهؤالء كانوا مقرين بالصانع وأن: [قال رمحه اهللا
، ]٣:الزمر[والَّذين اتخذُوا من دونِه أَولياَء ما نعبدهم إِلَّا ليقَربونا إِلَى اللَّه زلْفَى : أخرب عنهم تعاىل بقوله

عهم ويقُولُونَ هؤالِء شفَعاؤنا عند اللَّه قُلْ أَتنبئُونَ اللَّه بِما ال ويعبدونَ من دون اللَّه ما ال يضرهم وال ينفَ
قد تقدم أن املشركني ]]. ١٨:يونس[يعلَم في السموات وال في اَألرضِ سبحانه وتعالَى عما يشرِكُونَ 

ىل، حكى اهللا ذلك عن مشركي العرب يف عدة آيات، األولني يعترفون بأن اخلالق واحد وهو اهللا تعا
قُلْ من * سيقُولُونَ للَّه قُلْ أَفَال تذَكَّرونَ * قُلْ لمنِ اَألرض ومن فيها إِنْ كُنتم تعلَمونَ : ومنها قوله تعاىل

قُلْ من بِيده ملَكُوت كُلِّ * للَّه قُلْ أَفَال تتقُونَ سيقُولُونَ * رب السموات السبعِ ورب الْعرشِ الْعظيمِ 
هذا هللا : أي] ٨٩-٨٤:املؤمنون[سيقُولُونَ للَّه * شيٍء وهو يجِري وال يجار علَيه إِنْ كُنتم تعلَمونَ 

 وهذا يبني أم يعترفون ذا، وأنه صار حجة ،]٨٩:املؤمنون[وحده، سيقُولُونَ للَّه قُلْ فَأَنى تسحرونَ 
عليهم، فاعترافهم بتوحيد الربوبية حجة عليهم يف التوحيد الذي جحدوه وهو توحيد اإلهلية فَأَنى 

كيف تصرفون عن عبادته وأنتم تعرفون أنه الذي جيري وال جيار عليه، : أي] ٨٩:املؤمنون[تسحرونَ 
 وهو رب السماوات السبع، وهو رب العرش العظيم، وهو الذي له وأنه الذي بيده ملكوت كل شيء؟

أين عقولكم؟ فسئلوا ملاذا تعبدون هذه ! األرض وله السماوات وله املخلوقات، ومع ذلك تعبدون غريه
  :أي] ٣:الزمر [ما نعبدهم إِلَّا ليقَربونا إِلَى اللَّه زلْفَى: املعبودات؟ فأخرب اهللا تعاىل عنهم بأم يقولون

)١/٣٢(  

  

ويعبدونَ من دون اللَّه ما ال يضرهم وال ينفَعهم ويقُولُونَ : وكذلك يف قوله تعاىل. نريد أن يقربونا إليه
 اللَّه دنا عناؤفَعالِء شؤهذه مقالتهم، وهي بعينها مقالة عباد. ما نريد إال شفاعتهم: أي] ١٨:يونس[ه 

إم أناس ذوو فضل ومرتلة، واهللا يقبل منهم وال يقبل منا، : القبور وعباد األولياء وحنوهم الذين يقولون
: ويضربون لذلك مثالً مبلوك الدنيا، فيقولون. فإذا تقربنا إليهم أدخلونا على اهللا، وقبلت أعمالنا بسببهم



ة عندهم فإنك تتوسل بأحد الوزراء أو إن ملوك الدنيا ال يوصل إليهم إال بالشفعاء، فإذا أردت حاج
وهذا قياس فاسد؛ فإن امللوك بشر . أحد الكتاب أو أحد اخلدم حىت يدخلك عليهم ويشفع لك عندهم

ال يعرفون ما يف الضمري، وال يعرفون الصادق من الكاذب، فيحتاجون إىل أن يقبلوا شفاعة من يعرفونه، 
فه، فإنه يعلم ما يف الضمائر، ويعلم ما توسوس به النفوس، والرب سبحانه وتعاىل ليس حباجة إىل من يعر

وهو عليم بذات الصدور، فال حاجة إىل أن يشفع عنده أحد، وإن كان يف اآلخرة يأذن يف الشفاعة 
ه من ذَا الَّذي يشفَع عنده إِلَّا بِإِذْنِ: لبعض عباده ويقبل شفاعتهم تكرمياً هلم، ولكن بإذنه، كما قال تعاىل

  ].......٢٥٥:البقرة[
…  

  ]٣[شرح العقيدة الطحاوية 
من رمحة اهللا عز وجل خبلقه أن أودع يف فطرهم معرفته واإلميان بوجوده، فكل خملوق يعرف أن له خالقاً 
بالفطرة، وهذه احلقيقة مل ينكرها إال شواذ اخللق مع يقينهم ا يف الباطن، ولذا أقيمت احلجة على اخللق 

  .ا إىل توحيد العبادةا حني دعو
  توحيد األلوهية يتضمن توحيد الربوبية

…  

)١/٣٣(  

  

من مجلة ما حذر منه نبينا صلى اهللا عليه وسلم الشرك يف العبادة، ومن أسبابه اختاذ القبور مساجد، 
وهناك كثري من األدلة يف يه عليه الصالة السالم عن الشرك، وذمه للذين يتخذون قبور أنبيائهم 

 ما حيقق التوحيد، وأن توحيد الربوبية -أيضاً-، وبيان ما آل إليه أمرهم بعد ذلك، وسيمر بنا مساجد
وكذلك كان حال األمم السالفة املشركني الذين كذبوا : [قال الشارح رمحه اهللا. ينتج منه توحيد اإلهلية

) تقامسوا باهللا (لذين الرسل، كما حكى اهللا تعاىل عنهم يف قصة صاحل عليه السالم عن التسعة الرهط ا
، فهؤالء املفسدون املشركون حتالفوا باهللا على قتل نبيهم وأهله، وهذا )لنبيتنه وأهله(حتالفوا باهللا : أي

فعلم أن التوحيد املطلوب هو توحيد اإلهلية الذي يتضمن . بني أم كانوا مؤمنني باهللا إميان املشركني
وجهك للدينِ حنِيفًا فطْرةَ اللَّه الَّتي فَطَر الناس علَيها ال تبديلَ لخلْقِ فَأَقم : توحيد الربوبية، قال تعاىل

منِيبِني إِلَيه واتقُوه وأَقيموا الصالةَ وال ] ٣٠:الروم[اللَّه ذَلك الدين الْقَيم ولَكن أَكْثَر الناسِ ال يعلَمونَ 
كُونت نيرِكشالْم نونَ ] ٣١:الروم[وا مفَرِح هِميا لَدبٍ بِمزا كُلُّ حعيوا شكَانو مهينقُوا دفَر ينالَّذ نم *

هنم ةً إِذَا فَرِيقمحر هنم مإِذَا أَذَاقَه ثُم هإِلَي نِيبِنيم مهبا روعد رض اسالن سإِذَا مرِكُونَ وشي هِمببِر م
أَم أَنزلْنا علَيهِم سلْطَانا فَهو يتكَلَّم بِما كَانوا بِه يشرِكُونَ * ليكْفُروا بِما آتيناهم فَتمتعوا فَسوف تعلَمونَ 



 *س مهبصإِنْ تا ووا بِهةً فَرِحمحر اسا النإِذَا أَذَقْنطُونَ وقْني مإِذَا ه يهِمدأَي تما قَدئَةٌ بِم٣٢:الروم[ي-
  أَفي اللَّه شك فَاطرِ السموات: وقال تعاىل]. ٣٦

)١/٣٤(  

  

كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو : (، وقال صلى اهللا عليه وسلم]١٠:إبراهيم[واَألرضِ 
كما قال بعضهم ملا . يولد ساذجاً ال يعرف توحيداً وال شركاً: إن معناه: يقالوال ) ينصرانه أو ميجسانه

خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم : (تلونا، ولقوله صلى اهللا عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل
يهودانه أو ينصرانه أو : (احلديث، ويف احلديث املتقدم ما يدل على ذلك حيث قال.. .) الشياطني 
قصة قوم )]. على هذه امللة: (، ويف أخرى)يولد على امللة: (ويسلمانه ويف رواية:  ومل يقل)ميجسانه

صاحل تدل على أم ولو كذبوا صاحلاً فإم كانوا يعرفون اهللا ويعترفون بالربوبية، وهلذا تقامسوا باهللا 
رف من هذا أن الكفار وهم كفار مكذبون للنيب، ومع ذلك يتقامسون باهللا، وما تقامسوا بغري اهللا، فيع

وهكذا الذين كذبوا . املشركني الذين كذبوا الرسل كانوا يعرفون أن اهللا هو رم، وأن اهللا هو اخلالق
ولَئن سأَلْتهم من خلَقَهم : نبينا صلى اهللا عليه وسلم كانوا معترفني بأن اهللا هو رم، كما قال تعاىل

 اللَّه قُولُنوحنو ذلك من اآليات، فماذا جحدوا إذا كانوا يقرون بأن اهللا هو اخلالق ]٨٧:الزخرف[لَي ،
الرازق؟ جحدوا توحيد العبادة وهو حق اهللا، إمنا عرفوا اهللا رباً ولكن ما عبدوه وحده، وما عظموه حق 

تعظيمه، بل أشركوا به وجعلوا معه آهلة أخرى، فكانوا بذلك مشركني، وكذلك كذبوا رسله الذين 
وقوم نوح كانوا يعرفون رم، ولكن احتقروا نوحاً وكذبوه، وهكذا قوم هود وقوم .  إىل عبادتهدعوهم

صاحل وقوم إبراهيم إىل آخر األمم، وهم مشركو العرب، فقد كذبوا نبينا عليه الصالة والسالم أول 
  ].......٥:ص[أَجعلَ اآللهةَ إِلَها واحدا : األمر وقالوا

  انه معرفة فطريةمعرفة اخلالق سبح
…  

)١/٣٥(  

  

معرفة اهللا عز وجل معرفة فطرية فطر اخللق عليها، ودين اإلسالم الذي اختاره اهللا ديناً له وأرسل به 
الرسل دين فطري، مبعىن أن القلوب مفطورة على استحسانه، وعلى أنه الدين الصحيح، ولو فكر كل 

دان بغريه فهو خاسر ومن يبتغِ غَير اِإلسالمِ دينا عاقل يف هذا الدين لعرف أنه أصح األديان، وأن من 
 هنلَ مقْبي ا : ، ويف اآلية الكرمية يف سورة الروم]٨٥:آل عمران[فَلَنهلَيع اسالن ي فَطَرالَّت ةَ اللَّهطْرف



 الشياطني تلك فطرهم على معرفته وعلى استحقاقه ألن يعبد، ولكن أفسدت عليهم: يعين] ٣٠:الروم[
الفطرة، وأفسدا عليهم البيئات واتمعات، وأفسدها عليهم اآلباء واألجداد واألمهات واجلدات، 
وأفسدها عليهم املربون واملعلمون واملنشئون، ولو تركوا وما متيل إليه فطرم ملالوا إىل اإلسالم، 

كل : (يله، وهذا ما دل عليه احلديثولعرفوا أنه الدين احلق، وإن كان ال بد من تنبيههم على تفاص
على معرفة أنه خملوق وأن له خالقاً، وأن اخلالق هو الذي يستحق أن : يعين) مولود يولد على الفطرة

مستقيمني : يعين) حنفاء) (إين خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطني: (ويف احلديث القدسي. يعبد
لتهم عن دينهم وأخرجتهم عن احلنيفية، وحرمت ولكن سلطت عليهم الشياطني فاجتا. على الدين

ومعلوم أن اإلنسان بفطرته يفضل . عليهم احلالل وأحلت هلم احلرام، وأوقعتهم يف الشرك والضالل
الدين الصحيح، وأن أصح األديان هو هذا الدين، ولكن كثرة املنحرفني وكثرة النصارى وكثرة اليهود 

 هي بسبب الدعايات اليت تصد عن اإلسالم، ومعلوم أن اهللا وكثرة املشركني وكثرة املبتدعني إمنا
سبحانه أوضح احلق، وأرسل به الرسل، وأنزل به الكتب، ولكن هناك أعداء للحق، وهؤالء األعداء 
حيرصون على أن مييلوا بالناس إىل ما هم عليه، فاملشركون حيبون أن يكثر أمثاهلم، وكذلك املبتدعون، 

الناس يكونون معهم على بدعتهم، واألصل الذي يدفعهم إىل ذلك هو كل أهل بدعة حيبون أن 
  الشيطان، فالشيطان ملا كان عدو

)١/٣٦(  

  

  .......اإلنسان زين له البدع، وزين له الشرك، وزين له الكفر، مث أمره بأن يدعو الناس إىل ما ينتحله
  األدلة العقلية على معرفة اخلالق

…  
أن : خرب به صلى اهللا عليه وسلم هو الذي تشهد األدلة العقلية بصدقه، منهاوهذا الذي أ: [قال رمحه اهللا

ال ريب أن اإلنسان قد حيصل له من االعتقادات واإلرادات ما يكون حقاً، وتارة ما يكون باطالً، : يقال
وهو حساس متحرك باإلرادات، وال بد له من أحدمها، وال بد له من مرجح ألحدمها، ونعلم أنه إذا 

 على كل أحد أن يصدق وينتفع، وأن يكذب ويتضرر مال بفطرته إىل أن يصدق وينتفع، وحينئذ عرض
فاالعتراف بوجود الصانع واإلميان به هو احلق أو نقيضه، والثاين فاسد قطعاً، فتعني األول، فوجب أن 

وهو -حمبته يكون يف الفطرة ما يقتضي معرفة الصانع واإلميان به، وبعد ذلك إما أن يكون يف فطرته 
هذه أدلة على أن ]. ، والثاين فاسد قطعا، فوجب أن يكون يف فطرته حمبة ما ينفعه-أنفع للعبد أوال

معرفة اخلالق سبحانه معرفة فطرية يدركها اإلنسان بفطرته، وهذا تقرير من تقارير املتكلمني ولكنه 
 وهذه اإلرادات قد تكون إن اإلنسان ال بد أن خيطر بقلبه خواطر، وهذه اخلواطر: واضح، يقول



صحيحة وقد تكون فاسدة، وال شك أنه مىت فسر تلك اخلواطر عرف ما يضره وما ينفعه، فمن ذلك أن 
يفكر يف نفسه ويف الوجود الذي حوله، فيعترف حينئذ أنه خملوق، وأن الوجود الذي حوله خملوق، 

التصرف للخالق وحده، مث إذا ويعترف بعد ذلك أن هذا املخلوق ال بد له من خالق متصرف، وأن 
إنه إذا خطر يف قلبه هذه اخلواطر فال بد أن يفكر : اعترف بذلك انتفع ذا االعتراف، فكل عاقل يقول

يف ايتها، فينظر هل هي حق أو باطل، وإذا كانت حقاً فإنه يؤثرها وال يترك عليها ما يضادها، فكل 
اعترف بالبعث واجلزاء يف اآلخرة وحنن نثيبك : لك مثالًعاقل يؤثر ما ينفعه ويترك ما يضره، فلو قيل 

أظهر اإلنكار وحنن حنبسك ونضربك ونؤدبك وحنرمك فالعقل : أو. ونرفع مرتلتك ونعطيك ومنكنك
  ملاذا ال أعترف، وأنا: يقول

)١/٣٧(  

  

: ثالثاً.  منفعةفيه: ثانياً. أن البعث عليه أدلة: أوالً: أعرف ما يف االعتراف؟ ومما يدعوه إىل االعتراف
: ومنها: [قال رمحه اهللا. فكل عاقل يؤثر أن يعترف باحلق حىت حيصل له االنتفاع. التكذيب فيه مضرة

أنه مفطور على جلب املنافع ودفع املضار حبسه، وحينئذ مل تكن فطرة كل واحد مستقلة بتحصيل ذلك، 
ط وانتفى املانع استجابت ملا فيها من بل حيتاج إىل سبب معني للفطرة كالتعليم وحنوه، فإذا وجد الشر

وهذا أيضاً دليل عقلي، فمعلوم أن اهللا تعاىل فطر العباد على معرفته فطْرةَ اللَّه الَّتي ]. املقتضي لذلك
، ولكن هذه الفطرة قد ال تكفي لتفاصيل احلقوق، فاإلنسان مثالً لو نشأ ]٣٠:الروم[فَطَر الناس علَيها 

 يسمع بالدين ومل يعرف شيئاً عنه فإنه يعرف أنه خملوق، وأن هذا الكون مدبر مسخر، لكن يف بادية ومل
أنا خملوق ويل خالق، وخالقي له حقوق علي، : -مثالً-خيفى عليه أشياء من تفاصيل العبادة، فيقول 

 ولكن ما هي؟ وكيف أؤدي هذه احلقوق؟ وما الذي حيبه حىت أفعله؟ وما الذي يكرهه حىت أتركه؟
وهذا يرجع فيه إىل ما جاءت به الرسل، فالرسل هم الذين بينوا للناس حقوق اهللا على العباد فأمروهم 
أن يفعلوها وما حرمه فأمروهم أن يتركوه، فهذا يتلقى من الرسل، وإال فاإلنسان لو ترك وفطرته دون 

  .أن تغري ملال إىل احلق وآلثره، ولكن تفاصيل احلق تؤخذ عن الرسل
  صور ومعرفة فائدة أمر ما دافع إىل اإلقدام عليهحسن الت

…  

)١/٣٨(  

  



من املعلوم أن كل نفس قابلة للعلم وإرادة احلق، وجمرد التعليم : أن يقال: ومنها: [قال الشارح رمحه اهللا
والتحضيض ال يوجب العلم واإلرادة لوال أن يف النفس قوة تقبل ذلك، وإال فلو علم اجلهال والبهائم 

مل يقبال، ومعلوم أن حصول إقرارها بالصانع ممكن من غري سبب منفصل من خارج، وتكون وحضضا 
الذات كافية يف ذلك، فإذا كان املقتضي قائماً يف النفس وقدر عدم املعارض فاملقتضي السامل عن 

ابدة املعارض يوجب مقتضاه، فعلم أن الفطرة السليمة إذا مل حيصل هلا ما يفسدها كانت مقرة بالصانع ع
! يا ولدي: صحيح أن جمرد التحريض ال يدفع اإلنسان، فلو كان لك ولد وأنت حترضه وتقول]. له

وهو مع ذلك ليس له رغبة، بل نفسه مائلة عن . احفظ القرآن! يا ولدي. اطلب العلم! تعلم يا ولدي
 هوي ذلك وعرف هذا التعلم، فلو ضربته ولو أدبته ولو نصحته ولو علمته ما قبل إال إذا أقبلت نفسه

فيه فائدة ومنفعة، وهذه املعرفة تتكون من التصور، وذلك ألن اإلنسان له عقل، وعقله يهديه إىل تصور 
ملاذا أبقى على اجلهل وهو نقص ويتصور أن :  أن اجلهل مقت، فيقول-مثالً-األمر، فيتصور الشاب 

غيب والترهيب والتخويف وحنو ذلك العلم شرف فيدفعه هذا التصور إىل التعلم، أما جمرد الضرب والتر
فالذي يريد اخلري البد أن يعرف . إذا مل يكن هناك تصور وإقبال من النفس فإنه ال يفيد كما هو مشاهد
 أنه خملوق، وعرف أن -مثالً-فوائده من قبل؛ حىت تدفعه تلك املعرفة إىل طلبه، فالعبد إذا عرف 

 سبب للسعادة، فإنه سيحرص على أداء تلك املخلوق عليه حقوق، وعرف أن أداء تلك احلقوق
ولكن من أين يأخذ معرفة . احلقوق حىت حتصل له السعادة واحلياة الطيبة يف الدنيا، واجلنة يف اآلخرة

احلقوق اليت علي هي عبادة اهللا، دعاؤه وخوفه : تلك احلقوق اليت عليه؟ يأخذها من الشريعة، فيقول
ع له وترك التعلق بغريه وترك عبادة غريه بأي نوع من العبادة ورجاؤه والرغبة إليه وخشيته واخلشو
  فالعاقل عليه أن يعلم أوالً. وطاعته وترك معصيته، وما أشبه ذلك

)١/٣٩(  

  

-إذا أردت أن ترغّب ولدك يف أمر فإن عليك أن تعلمه بفائدته حىت يقبل إليه، فأنت : الفائدة، أي
 صنعة يتكسب ا كبناء وغراسة أو جتارة أو أي صنعة من  إذا أخذت تعلمه حرفة من احلرف أو-مثالً

تعلم هذه احلرفة فإا صنعة مفيدة، حيتاج إليها : الصنائع، فالبد أنك سوف ختربه بفوائدها، وستقول له
أنت حمتاج إىل العلم، والعلم : الناس، وتكتسب كذا وكذا، فإذا اقتنع اندفع وطلبها، فكذلك إذا قلت

أنت حمتاج إىل ربك، حىت :  واقتنع فإنه يندفع إىل العلم، وهكذا إذا قلت لإلنسانفائدته كذا وكذا،
فإذا صدق واقتنع . يثيبك ويعطيك، وربك غين عنك، وحق اهللا عليك أن تعبده، وعبادته كذا وكذا

يه فإذاً ننصح كل إنسان أراد إقناع آخر أن خيربه بفائدة ذلك األمر الذي يدفعه إل. فإنه يندفع للعبادة
  .حىت يرغب فيه



  ميل النفس إىل الصالح بفطرا عند انعدام العوامل اخلارجية من مصلحات ومفسدات
…  

)١/٤٠(  

  

إنه إذا مل حيصل املفسد اخلارج وال املصلح اخلارج كانت : أن يقال: ومنها: [قال الشارح رمحه اهللا
هذا قد يتصور يف إنسان ]. ملانع منتفالفطرة مقتضية للصالح؛ ألن املقتضي فيها للعلم واإلرادة قائم وا

نشأ وحده يف برية أو يف بلدة أو بني أناس ال يعرف كالمهم وال يعرفون كالمه، فينشأ وليس هناك أحد 
يعلمه اخلري وال أحد يعلمه الشر، لكن معه الفطرة، وهي أن اهللا فطره على اإلسالم، فالبد من أن يكون 

 ويعرف ماذا يراد ذا الكون، فإذا قدر أنه ليس هناك مفسد وال معه دافع يدفعه إىل أن يعرف الكون،
أما إذا ولد املولود ونشأ يف بلدة . مصلح فإن الفطرة ميالة إىل طلب املصلح، فيندفع إىل طلب اخلري

وما : -كما قال تعاىل-عبادة اهللا هي األصلح، وأنت خملوق هلا : أهلها يعرفون اخلري ولقنوه إياه، وقالوا
وكذلك لو ولد . فإنه يعرف ذلك، مث يتلقى العبادة] ٥٦:الذاريات[قْت الْجِن واِإلنس إِلَّا ليعبدون خلَ

التعلق ؤالء الصاحلني ينفع، وهؤالء مقربون عند اهللا، وحنن ندعوهم حىت : بني أناس مشركني، وقالوا له
.  وذلك ألنه ساذج ال يدري إال مبا علموهيكونوا شفعاءنا عند اهللا، وحنو ذلك، فصدقهم وفعل كفعلهم

املسيح هو اهللا أو ابن اهللا صدقهم واندفع إىل ما يقولونه، : كذلك إذا ولد ونشأ بني نصارى يقولون
وهكذا، خبالف ما إذا ولد ليس عنده من يعلمه ال بدعة وال سنة، وال إسالم وال كفر، فإنه يبقى متحرياً 

  .سالم أو حمبته وتفضيله على غريهولكن فطرته تدفعه إىل معرفة اإل
  استخدام األدلة العقلية للرد على من ينكرون وجود اخلالق

…  

)١/٤١(  

  

وحيكى عن أيب حنيفة رمحه اهللا أن قوماً من أهل الكالم أرادوا البحث معه يف تقرير : [قال رمحه اهللا
 سفينة يف دجلة تذهب فتمتلئ من أخربوين قبل أن نتكلم يف هذه املسألة عن: توحيد الربوبية، فقال هلم

الطعام واملتاع وغريه بنفسها، وتعود بنفسها فترسي بنفسها، وتفرغ وترجع، كل ذلك من غري أن 
إذا كان هذا حماالً يف سفينة فكيف يف هذا العامل : فقال هلم! هذا حمال، ال ميكن أبداً: فقالوا!! يدبرها أحد

هؤالء قوم من املالحدة عندهم شك ]. ضاً عن غري أيب حنيفةوحتكى هذه احلكاية أي! كله علوه وسفله؟
يف توحيد الربوبية ويف وجود اخلالق سبحانه، فجاؤوا إىل أيب حنيفة العامل املشهور وأرادوا أن ميتحنوه، 



ما يصدق العاقل أن : ولكنه امتحنهم قبل ذلك ذا السؤال، وال شك أنه شيء حمسوس واقع، يقول
فسها حتمل نفسها من الذخائر وترسي يف البلد املعني ال ختطئه، وترتل محولتها من هناك سفينة متشي بن

فالسفينة خشبة ومجاد ليس هلا عقل وال إدراك، فكيف يتصور أا ! نفسها، وترجع من حيث جاءت
أا تسلك الطريق، وأا ترسو يف املكان املعد هلا، وأا متتد إىل األثاث واملتاع واألطعمة وحتملها، و

؛ -مثالً-ومثلها أيضاً املراكب اجلديدة كالسيارة . ال ميكن تصور هذا! ترسي وترتل املتاع عن ظهرها؟
إن هناك سيارة أو طائرة أو باخرة تتحرك بنفسها، وإا تذهب إىل : فإا ال تتحرك بنفسها، ولو قيل لك

لت نفسها من األرزاق ومن األكسية البلد الذي تريده وال ختطئ طريقها، وإا إذا وقفت يف األسواق مح
: يقول. فهل يصدق ذا عاقل؟ هذا حمال!! واألمتعة وحنوها وجاءت إىل البلد احملتاج ونزلت من نفسها

إذا كان هذا حماالً فإننا نشاهد هذا الكون مدبراً أمت تدبري، فهل يصدق عاقل أنه وجد بالصدفة من غري 
يف سري منتظم، ال يتقدم هذا عن وقته، وال هذا عن وقته، موجد؟ هذه الكواكب اليت تطلع وتغرب 

وهذه الشمس وهذا القمر اللذان سريمها يف الشتاء له حد، ويف الصيف له حد، وهذه الرياح اليت تثور 
  أحياناً وتسكن

)١/٤٢(  

  

حر، أحياناً، وهذه البحار، وهذه األار، وهذه األشجار، وهذه املخلوقات املنبثة يف الرب ويف الب
ال ميكن، فإذا كان هذا ال ميكن فالبد هلا من ! واحليوانات واجلماد، هل يعقل أا وجدت بالصدفة؟

موجد، وكما أن السيارة البد هلا من حمرك، فكذلك هذه املوجودات البد هلا من مسري وهو اخلالق 
وعالمات * نهاراً وسبالً لَّعلَّكُم تهتدونَ وأَلْقَى في اَألرضِ رواسي أَنْ تميد بِكُم وأَ: وحده الذي يقول

، هو الذي ]٢٢:يونس[، هو الَّذي يسيركُم في الْبر والْبحرِ ]١٦-١٥:النحل[وبِالنجمِ هم يهتدونَ 
  . ......سخر ذلك، وهذه حجة عقلية تدمغ كل منكر وكل ملحد

  يكفي صاحبه إذا مل حيقق توحيد العبادةاإلقرار بتوحيد الربوبية ال 
…  

)١/٤٣(  

  

فلو أقر رجل بتوحيد الربوبية الذي يقر به هؤالء النظار، ويفىن فيه كثري من أهل : [قال رمحه اهللا
وغريه، وهو مع ذلك إن مل ) منازل السائرين(التصوف، وجيعلونه غاية السالكني، كما ذكره صاحب 

توحيد الربوبية ]. ة ما سواه ، كان مشركاً من جنس أمثاله من املشركنييعبد اهللا وحده ويتربأ من عباد



جيعلون أكرب مقصد وأكرب مطلب : هو الغاية عند أهل الكالم، وهو الذي يفىن فيه املتصوفون، أي
عندهم هو االعتراف بأن اهللا موجود وبأنه خالق ورازق، وبأنه مدبر، هذا هو الغاية عندهم، ولكن ليس 

. عند أهل احلق، بل الغاية واملطلب هو توحيد العبادة، الذي هو عبادة اهللا والقيام حبقههو الغاية 
أم يبالغون يف تعلمه إىل أن يأيت عليهم : فاملتصوفة يفنون يف توحيد الربوبية، ومعىن كوم يفنون فيه

الغاية، حىت إم واملتكلمون أيضاً كذلك، جيعلونه هو . شيء يسمونه الفناء، وهذا هو الغاية عندهم
وهذا ليس بصحيح؛ فإن املشركني يعرفون أنه ال خالق . ال خالق إال اهللا): ال إله إال اهللا(معىن : يقولون

ال معبود حبق : (إال اهللا، ولكن مل ينفعهم حني عبدوا غريه معه، فالبد أن يكون االعتراف بأنه ال إله يعين
واملتكلمون يراد م أهل الكالم من . رب الغاية عند أهل احلق، وهذا هو توحيد العبادة الذي يعت)إال اهللا

املعتزلة وحنوهم، واملتصوفون يراد م الصوفية، والصوفية هم أهل العبادات السرية، فهم يبالغون يف 
العبادات القلبية، ولكنهم يقعون يف البدع، ومن مجلة بدعهم أم ينعزلون عن املسلمني وعن العبادات 

وأن أحدهم يبقى معتزالً مدة طويلة حىت حيصل له حضور قلبه ومشاهداته، فيترك لذلك وحنو ذلك، 
إين إذا ذهبت أصلي تفرق علي قليب، فأنا اآلن أفكر وأمجع مهومي، وإذا : شهود الصلوات، ويقول

والصوفية موجودون بكثرة يف كثري من البالد، وهلم متكن، وقد . قمت تفرقت هذه اهلموم اليت مجعتها
خندع م خلق كثري، ومع ذلك فإن متقدميهم يف القرن الثالث كانوا على علم وعلى عبادة إال أم ا

  زهاد، وأما احملدثون

)١/٤٤(  

  

  . ......فإم وقعوا يف عقائد سيئة وبدع عملية
  اآليات املقررة لتوحيد الربوبية يقصد منها تقرير توحيد األلوهية

…  
ء من تقرير هذا التوحيد وبيانه، وضرب األمثال له، ومن ذلك أنه يقرر والقرآن مملو: [قال رمحه اهللا

توحيد الربوبية، ويبني أنه ال خالق إال اهللا، وأن ذلك مستلزم أن ال يعبد إال اهللا، فيجعل األول دليالً 
ون أنه على الثاين؛ إذ كانوا يسلمون يف األول وينازعون يف الثاين، فيبني هلم سبحانه أنكم إذا كنتم تعلم

ال خالق إال اهللا وحده، وأنه هو الذي يأيت العباد مبا ينفعهم ويدفع عنهم ما يضرهم ال شريك له يف ذلك 
قُلْ الْحمد للَّه وسالم علَى عباده الَّذين : فلم تعبدون غريه وجتعلون معه آهلة أخرى ؟ كقوله تعاىل 

أَمن خلَق السموات واَألرض وأَنزلَ لَكُم من السماِء ماًء فَأَنبتنا بِه * ونَ اصطَفَى أَاللَّه خير أَما يشرِكُ
] ٦٠-٥٩:النمل[حدائق ذَات بهجة ما كَانَ لَكُم أَنْ تنبِتوا شجرها أَئلَه مع اللَّه بلْ هم قَوم يعدلُونَ 

أإله مع اهللا فعل هذا ؟ وهذا استفهام إنكار يتضمن : أَإِلَه مع اللَّه أي: آخر كل آية يقول اهللا تعاىل يف 



: نفي ذلك، وهم كانوا مقرين بأنه مل يفعل ذلك غري اهللا، فاحتج عليهم بذلك، وليس املعىن أنه استفهام
 كانوا جيعلون مع اهللا هل مع اهللا إله؟ كما ظنه بعضهم؛ ألن هذا املعىن ال يناسب سياق الكالم، والقوم

، وكانوا ]١٩:األنعام[أَئنكُم لَتشهدونَ أَنَّ مع اللَّه آلهةً أُخرى قُلْ ال أَشهد : آهلة أخرى، كما قال تعاىل
ه إهلا إن مع: ، لكنهم ما كانوا يقولون]٥:ص[أَجعلَ اآللهةَ إِلَهاً واحداً إِنَّ هذَا لَشيٌء عجاب : يقولون 

، بل ]٦١:النمل[جعلَ اَألرض قَراراً وجعلَ خاللَها أَنهاراً وجعلَ لَها رواسي وجعلَ بين الْبحرينِ حاجِزاً 
  هم مقرون بأن اهللا وحده فعل هذا، وهكذا

)١/٤٥(  

  

كُم الَّذي خلَقَكُم والَّذين من قَبلكُم لَعلَّكُم يا أَيها الناس اعبدوا رب: سائر اآليات، وكذلك قوله تعاىل 
قُلْ أَرأَيتم إِنْ أَخذَ اللَّه سمعكُم وأَبصاركُم وختم : ، وكذلك قوله يف سورة األنعام ]٢١:البقرة[تتقُونَ 

 بِه يكُمأْتي اللَّه رغَي إِلَه نم لَى قُلُوبِكُمتقرير توحيد الربوبية يف القرآن ]. ، وأمثال ذلك]٤٦:ألنعاما[ع
يا أَيها الناس اعبدوا ربكُم : وهي قوله-كثري، والقصد منه اإللزام لتوحيد اإلهلية، فإن آية البقرة 

ذين من قَبلكُم الَّذي خلَقَكُم والَّ:  ذكر اهللا ا تقرير توحيد الربوبية بستة أدلة، وهي قوله-]٢١:البقرة[
الَّذي جعلَ لَكُم اَألرض فراشاً والسماَء بِناًء وأَنزلَ من السماِء ماًء فَأَخرج بِه من الثَّمرات ] ٢١:البقرة[

 قاً لَكُملْق السماء، وإنزال املطر] ٢٢:البقرة[رِزلْق األرض، وخلْق آبائهم، وخلْقهم، وخوإنبات خ ،
اعبدوا اهللا الذي فعل هذه األشياء، فأنتم تعترفون بأنه الذي خلقكم، وأنه الذي خلق من : النبات، يقول

قبلكم؛ ألنه خالق السماوات واألرض وأنه مرسل السحاب ومرتل املطر ومنبت النبات، فلماذا تعبدون 
ما دام أم يقرون بتوحيد الربوبية غريه؟ فيحتج عليهم بإقرارهم ذا التوحيد على التوحيد الثاين، ف

أَمن خلَق السموات : فيلزمهم توحيد العبادة، وكذلك اآليات األخرى يف سورة النمل، قال تعاىل
 ةجهب ذَات قائدح ا بِهنتباًء فَأَناِء ممالس نم لَ لَكُمأَنزو ضاَألرلَ اَأل]٦٠:النمل[وعج ناراً ، أَمقَر ضر

، أَمن يجِيب الْمضطَر ]٦١:النمل[وجعلَ خاللَها أَنهاراً وجعلَ لَها رواسي وجعلَ بين الْبحرينِ حاجِزاً 
  ، أَمن يهديكُم في]٦٢:النمل[إِذَا دعاه ويكْشف السوَء ويجعلُكُم خلَفَاَء اَألرضِ 

)١/٤٦(  

  

 هتمحر يدي نيراً بشب احيلُ الرسري نمرِ وحالْبو رالْب ات٦٣:النمل[ظُلُم[ هيدعي ثُم لْقأُ الْخدبي نأَم ،
: يعين] ٦٤:النمل[أَإِلَه مع اللَّه : بعد كل آية: فيقول] ٦٤:النمل[ومن يرزقُكُم من السماِء واَألرضِ 

هل هناك أحد شارك اهللا يف هذه األشياء؟ فإذا كنتم تقرون بأن اهللا هو الذي أنشأها وحده فلماذا 



هل هناك أحد شريك هللا يف : أَإِلَه مع اللَّه يعين: تعبدون غريه؟ ملاذا تصرفون العبادة لغريه؟ ومعىن قوله
نه ليس له شريك فلماذا جعلتم معه آهلة خلق هذه املخلوقات وهذه التصرفات؟ إذا كنتم تقرون بأ

تعبدوا؟ فهم جعلوا معبودات ومسوها آهلة وصرفوا هلا العبادة، وملا دعاهم النيب صلى اهللا عليه وسلم 
أريد : (؛ أنكروا ذلك، وقد جاء يف حديث أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال هلم)ال إله إال اهللا: (ليقولوا

أَجعلَ اآللهةَ : ، فقالوا)ال إله إال اهللا: لعرب، وتؤدي لكم اجلزية العجم، قولوامنكم كلمة تدين لكم ا ا
واإلله عندهم هو املألوه املعبود، ] ٦:ص[امشوا واصبِروا علَى آلهتكُم : ، وقالوا]٥:ص[إِلَهاً واحداً 

نكرونه، إذ الذي ينكرونه هو فيحتج اهللا عليهم بالشيء الذي يعرفونه على الذي ي. تأهله القلوب: أي
بل جيعلوا لغريه أو له ولغريه، وأما اخللق والتدبري فإنه هللا . إن العبادة ليست هللا وحده: العبادة، فيقولون

 الْحي قُلْ من يرزقُكُم من السماِء واَألرضِ أَمن يملك السمع واَألبصار ومن يخرِج: وحده، يقول تعاىل
 قُولُونَ اللَّهيفَس راَألم ربدي نمو يالْح نم تيالْم رِجخيو تيالْم نفإذا كانوا يعترفون ]٣١:يونس[م ،

  . ......ذا فإنه حجة عليهم يف أن التوحيد املطلوب ال يستحقه إال اهللا
  ة الناس إليهوضوح األدلة على توحيد األلوهية ناشئ عن شدة حاج

…  

)١/٤٧(  

  

وإذا كان توحيد الربوبية الذي جيعله هؤالء النظار ومن وافقهم من الصوفية هو الغاية يف : [قال رمحه اهللا
التوحيد، داخالً يف التوحيد الذي جاءت به الرسل، ونزلت به الكتب، فليعلم أن دالئله متعددة، 

لعلم كلما كان الناس إليه أحوج؛ كانت أدلته كدالئل إثبات الصانع، ودالئل صدق الرسول؛ فإن ا
: توحيد اإلهلية هو املطلوب، وتقدم أن كل رسول يبدأ دعوته بقوله: يقول]. أظهر رمحة من اهللا خبلقه

 هرغَي إِلَه نم ا لَكُمم وا اللَّهدب؛ ألنه توحيد عملي وأفعال مشاهدة، وأما توحيد ]٥٩:األعراف[اع
ب أنه اعتقادي وقد يكون خفياً، فإذا كانت الدعوة إىل التوحيد العملي فالبد أن األدلة الربوبية فالغال
إن كل شيء حاجة الناس إليه شديدة، فاألدلة عليه واضحة، واألدلة على توحيد : يقول. عليه واضحة

للعبادة، اإلهلية هي أوضح األدلة، وهي األدلة الكونية، فالذي كون هذا الكون هو الذي يكُون أهالً 
الَّذي جعلَ لَكُم ] ٢١:البقرة[الَّذي خلَقَكُم والَّذين من قَبلكُم : يقول ابن كثري ملا فسر قوله تعاىل

 قاً لَكُمرِز اترالثَّم نم بِه جراًء فَأَخاِء ممالس نلَ مزأَناًء واَء بِنمالساشاً ورف ضيقول]٢٢:البقرة[اَألر  :
اخلالق هلذه األشياء هو املستحق للعبادة، فاألدلة على توحيد العبادة واضحة وظاهرة، يعين أن توحيد 

أنه اخلالق : أوالً: الربوبية أقوى دليل وأقوى حجة على وجوب عبادة اهللا وحده، وظهورها من نواح
م اهللا على عباده ال تنقطع، فيستحق أنه املنعم، ونع: ثانياً. املالك املتصرف، فيكون هو املستحق للعبادة



أنه يثيب على هذه العبادة أعظم ثواب، ويعاقب على تركها أعظم عقاب، : ثالثاً. أن يعبد وحده
  . ......فيستحق العبادة هلذه األمور، فالعاقل ال خيفى عليه هذا الدليل

  طريقة القرآن يف ضرب األمثلة واضحة الداللة على توحيد األلوهية
…  

)١/٤٨(  

  

والقرآن قد ضرب اهللا للناس فيه من كل مثل، وهي املقاييس العقلية املفيدة للمطالب : [قال رمحه اهللا
، وما كان ]٣٢:يونس[الدينية، لكن القرآن يبني احلق يف احلكم والدليل فَماذَا بعد الْحق إِالَّ الضاللُ 

والطريقة الصحيحة . مل حيتج إىل االستدالل عليهامن املقدمات معلومة ضرورية متفقاً عليها استدل ا و
يف البيان أن حتذف، وهي طريقة القرآن، خبالف ما يدعيه اجلهال الذين يظنون أن القرآن ليس فيه 

طريقة القرآن ضرب األمثلة، ]. طريقة برهانية، خبالف ما قد يشتبه ويقع فيه نزاع فإنه يبينه ويدل عليه
ضرِب مثَلٌ فَاستمعوا لَه إِنَّ الَّذين تدعونَ : لى معبودات املشركني، كقوله تعاىلوكثرياً ما تأيت األمثلة ع

 وا لَهعمتاج لَواباً ولُقُوا ذُبخي لَن اللَّه وند نثَالً : إىل آخرها، وقوله تعاىل]... ٧٣:احلج[مم اللَّه برض
ساكشتكَاُء مرش يهالً فجلٍ رجرلَماً لالً سجرهذا أيضاً مثل ملن يعبد إهلاً واحداً ومن ] ٢٩:الزمر[ونَ و

ضرب لَكُم مثَالً من أَنفُِسكُم هلْ لَكُم من ما ملَكَت أَيمانكُم : يعبد آهلة متفرقني، ومثل ذلك قوله تعاىل
 اكُمقْنزا ري مكَاَء فرش نهل ترضى أن يكون مملوكك شريكاً لك يف مالك : وليق] ٢٨:الروم[م

! وشريكاً لك يف أهلك؟ إذا كنت ال ترضى فهذه اآلهلة مملوكة هللا، فكيف تكون شريكة له يف العبادة؟
فالقرآن ضرب األمثلة ألجل إقناع من يستمع ذلك، وطريقته هي إيضاح احلجج ذه األمثلة، حبيث 

 اختصاراً ويقتصر على الشيء املهم، وباجلملة فكل من تأمل األدلة حيذف املقدمات اليت ال حاجة إليها
  . ......اتضح له أن توحيد اإلهلية أدلته واضحة الداللة، فعليه أن يقتنع به ويقنع اخلصم

  امتناع شرك الربوبية عند عموم اخللق إال من شذ منهم
…  

)١/٤٩(  

  

االمتناع عند الناس كلهم باعتبار إثبات خالقني وملا كان الشرك يف الربوبية معلوم : [قال رمحه اهللا
متماثلني يف الصفات واألفعال، وإمنا ذهب بعض املشركني إىل أن مث خالقاً خلق بعض العامل، كما يقوله 

الثنوية يف الظلمة، وكما يقوله القدرية يف أفعال احليوان، وكما يقوله الفالسفه الدهرية يف حركة األفالك 



أو األجسام الطبيعية، فإن هؤالء يثبتون أموراً حمدثة بدون إحداث اهللا إياها، فهم أو حركات النفوس 
مشركون يف بعض الربوبية، وكثري من مشركي العرب وغريهم قد يظن يف آهلته شيئاً من نفع أو ضر 

ن إن الشرك يف توحيد الربوبية قليل وجوده يف اخللق، إال أن هناك م: يقول]. بدون أن خيلق اهللا ذلك
يشرك شركاً جزئياً، مثل اوس الذين أشركوا يف توحيد الربوبية وجعلوا اخللق من اثنني من النور 

والظلمة، واعتربوا أن النور خلق اخلري والظلمة خلقت الشر، ومل جيعلومها سواء، بل النور خري والظلمة 
املعتزلة الذين جيعلون بعض شريرة، وهم ال يعظمون إال واحداً، وهلذا فهم يعبدون النار، ومثل بعض 

إن اإلنسان خيلق أفعاله بدون قدرة اهللا؛ واوس : املخلوقات من إجياد احليوانات، ويقولون يف األفعال
جموس هذه األمة، ولو : جيعلون الوجود عن خالقني، واملعتزلة جيعلونه عن عدد، ولذلك مسي املعتزلة

 عملهم نوع شرك يف الربوبية، وإن كانوا ال يعبدون إال زعموا أم يرتهون اهللا تعاىل عن الظلم؛ ألن
إن اإلنسان خيلق فعله، صدق أم : اهللا، ولكن كوم يسندون بعض األفعال إىل غري اهللا ويقولون

فاألصل أن األمم كلهم يعترفون بتوحيد الربوبية، إال : وعلى كل حال. مشركون نوع شرك يف الربوبية
نكر ذلك ولكنه كان يف باطن األمر يعترف بأنه خملوق وأن له خالق، من شذ، كفرعون الذي كان ي

ويوجد يف هذه األزمنة من يسمون بالشيوعيني، وقدمياً كانوا يسمون بالدهريني، وهم يف احلقيقة 
معاندون مكابرون، وإال فلو أعملوا تفكريهم، ولو حكموا أذهام ملا بقوا على هذه العقيدة السيئة، 

  برة قلدوا منولكن مع املكا

)١/٥٠(  

  

يقول ا ومن يذهب إليها، فاألصل أن مجيع طبقات العامل املكلفني يعترفون بأن للعامل خالقاً، حىت 
  . ......الفالسفة وإن كانوا ينقسمون إىل دهريني وإهليني؛ جلهم على االعتراف باخلالق

…  
  ]٤[رح العقيدة الطحاوية 

ته وأمسائه وصفاته هو أقل ما يلزم العبد وأول ما جيب عليه أن حيققه، توحيد اهللا تعاىل يف ربوبيته وإالهي
  .وبغري ذلك ال يقبل اهللا تعاىل منه صرفاً وال عدالً

  الشرك يف توحيد الربوبية شرك جزئي
…  

موضوعنا حول مقدمة الكتاب يف تقرير التوحيد، ومعرفة وحدانية اهللا سبحانه وتعاىل، وسبب تسمية 
يد، وأمهية هذا النوع من العلم، والتوحيد الذي دعت إليه الرسل، والتوحيد الذي أقر هذا العلم بالتوح

وال شك أن معرفة هذه . به املشركون، والتوحيد الذي يقرره أهل الكالم واملتصوفة ويدورون حوله



امتأل األنواع تكسب اإلنسان رسوخاً يف اإلميان؛ فإن من عرف هذه األنواع امتأل قلبه باإلميان، ومىت 
القلب باإلميان وباليقني انبعثت اجلوارح باألعمال الصاحلة وتورع املؤمن عن السيئات، هذه فائدة معرفة 

هذه العقيدة، أا إذا رسخت يف القلب صارت سبباً الستكثار املؤمن صحيح العقيدة من األعمال 
فلما كان الشرك : [هللا تعاىلقال الشارح رمحه ا. الصاحلة وبعده عن السيئات، فاستحق بذلك ثواب اهللا

يف الربوبية معلوم االمتناع عند الناس كلهم باعتبار إثبات خالقني متماثلني يف الصفات واألفعال، وإمنا 
ذهب بعض املشركني إىل أن مث خالقاً خلق بعض العامل كما يقوله الثنوية يف الظلمة وكما يقوله القدرية 

فه الدهرية يف حركة األفالك أو حركات النفوس أو األجسام يف أفعال احليوان، وكما يقوله الفالس
الطبيعية، فإن هؤالء يثبتون أموراً حمدثة بدون إحداث اهللا إياها، فهم مشركون يف بعض الربوبية، وكثري 

معىن هذا ]. من مشركي العرب وغريهم قد يظن يف آهلته شيئاً من نفع أو ضر بدون أن خيلق اهللا ذلك
عترفون بتوحيد الربوبية، إال بعض األفراد أو بعض الطوائف، والذين ينكرونه إمنا ذلك أن مجيع اخللق ي

  يف

)١/٥١(  

  

، فهو يف الباطن معترف بصدق ]٢٤:النازعات[أَنا ربكُم اَألعلَى : (الظاهر عناداً، كفرعون حيث قال
أما بقية ] ١٠٢:اإلسراء[ السموات واَألرضِ لَقَد علمت ما أَنزلَ هؤالء إِالَّ رب: موسى، كما يف قوله

األمم فإم يعترفون بأن للوجود خالقاً، وهذا هو توحيد الربوبية، وأن هذا الكون مفتقر إىل من أوجده، 
شرك . وهذا هو توحيد الربوبية، وأن املوجد واحد، لكن هناك أنواع من الشرك يف الربوبية جزئيات

وجود صادراً عن اثنني، فجعلوا اخلري من خلْق النور، وجعلوا الشرور من خلق اوس الذين جعلوا ال
النور والظلمة، فهذا نوع من شركهم، ومع ذلك ما جعلومها سواء، : أم جعلوا خالقني: الظلمة، أي

وهناك شرك آخر عند املعتزلة وإن مل . بل النور عندهم خري، والظلمة شريرة، وهذا شرك يف الربوبية
صرحياً، وهو أم يزعمون أن العباد خيلقون أفعاهلم، وأن اهللا ال يقدر على خلق أفعال العباد، يكن 

، وهذا شرك منهم وإن كانوا يدعون أنه من باب ترتيه اهللا تعاىل )جموس هذه األمة(وألجل هذا يسمون 
. ليهم يف موضعه عن أن خيلق املعصية ويعاقب عليها، ولعله يأتينا إن شاء اهللا الرد ع-يف زعمهم-

وهناك بعض من املشركني من الفالسفة ومن املتصوفة وحنوهم يشركون يف أنواع من الربوبية، وأقواهلم 
 يعترفون بأن -إال النادر الشاذ-واحلاصل أن مجيع خلق اهللا . يف ذلك غريبة ال ينبغي أن يلتفت إليها

  . ......اخلالق واحد وهو اهللا
  دليل على وحدانية خالقهانتظام العامل وإحكام خلقه 

…  



)١/٥٢(  

  

فلما كان هذا الشرك يف الربوبية موجودا يف الناس بين القرآن بطالنه، كما يف قوله : [قال رمحه اهللا
ضهم علَى بعضٍ ما اتخذَ اللَّه من ولَد وما كَانَ معه من إِلَه إِذاً لَذَهب كُلُّ إِلَه بِما خلَق ولَعال بع: تعاىل 

، فتأمل هذا الربهان الباهر ذا اللفظ الوجيز الظاهر، فإن اإلله ]٩١:املؤمنون[سبحانَ اللَّه عما يصفُونَ 
احلق البد أن يكون خالقاً فاعالً يوصل إىل عابده النفع ويدفع عنه الضر، فلو كان معه سبحانه إله آخر 

ل، وحينئذ فال يرضى تلك الشركة، بل إن قدر على قهر ذلك يشركه يف ملكه لكان له خلق وفع
الشريك وتفرده بامللك واإلهلية دونه فعل، وإن مل يقدر على ذلك انفرد خبلقه وذهب بذلك اخللق، كما 
ينفرد ملوك الدنيا بعضهم عن بعض مبلكه إذا مل يقدر املنفرد منهم على قهر اآلخر والعلو عليه، فالبد 

وإما أن . وإما أن يعلو بعضهم على بعض. أما أن يذهب كل إله خبلقه وسلطانه: ور من أحد ثالثة أم
يكونوا حتت قهر ملك واحد يتصرف فيهم كيف يشاء وال يتصرفون فيه، بل يكون وحده هو اإلله وهم 

وانتظام أمر العامل كله وإحكام أمره من أدل دليل على أن . العبيد املربوبون املقهورون من كل وجه
بره إله واحد وملك واحد ورب واحد ال إله للخلق غريه، وال رب هلم سواه، كما قد دل دليل مد

التمانع على أن خالق العامل واحد ال رب غريه وال إله سواه، فذلك متانع يف الفعل واإلجياد، وهذا متانع 
ستحيل أن يكون هلم يف العبادة واإلهلية، فكما يستحيل أن يكون للعامل ربان خالقان متكافئان كذلك ي

حني نتأمل اآليات اليت جاءت يف التدليل على توحيد الربوبية فإننا جندها كثرية، يقرر ]. إهلان معبودان
لَخلْق السموات واَألرضِ أَكْبر : اهللا تعاىل توحيد الربوبية، وذلك بذكر خلقه للمخلوقات، كقوله تعاىل

  ومن آياته خلْق السموات واَألرضِ وما بثَّ فيهِما من دابة: قوله، و]٥٧:غافر[من خلْقِ الناسِ 

)١/٥٣(  

  

خلَق السموات بِغيرِ عمد ترونها وأَلْقَى في اَألرضِ رواسي أَنْ تميد بِكُم : ، وكقوله]٢٩:الشورى[
تقرير هذه اآليات ] ١١:لقمان[ه فَأَرونِي ماذَا خلَق الَّذين من دونِه هذَا خلْق اللَّ: إىل قوله] ١٠:لقمان[

للتوحيد يتبني منه أن هذا يراد به نتيجته، وهي أن من عرف أن اهللا تعاىل واحداً يف ربوبيته مل يعبد معه 
] ٢١:البقرة[لَّذين من قَبلكُم الَّذي خلَقَكُم وا: غريه، وقد ذكرنا أن ابن كثري قال عند تفسري قوله تعاىل

ما اتخذَ اللَّه من : فمن ذلك قوله تعاىل يف سورة املؤمنون. اخلالق هلذه األشياء هو املستحق للعبادة: قال
فاهللا تعاىل ] ٩١:املؤمنون [ولَد وما كَانَ معه من إِلَه إِذاً لَذَهب كُلُّ إِلَه بِما خلَق ولَعال بعضهم علَى بعضٍ

 لكان الولد يشارك أو يشابه أباه، واهللا مرته عن - تعاىل عن ذلك-ما اختذ من ولد؛ إذ لو كان له ولد 
فلو كان معه إله لزامحه يف اخللق، ويف التدبري، ويف التصرف، ويف امللكية، ) وما كان معه من إله(ذلك، 



ومن املشاهد أن ملوك الدنيا يتنافسون، وكل منهم حيب ).  خلقإذاً لذهب كل إله مبا: (وهذا معىن قوله
إن هذا من : أن يكون هو األقوى وهو املسيطر، وقرأنا عن بعضهم أنه ملا قتل قريباً له بسبب امللك قال

فإذا كان هذا يف حق ملك من . ال أريد من يزامحين يف امللك: يعين. أحب الناس إيل ولكن امللك عقيم
إن اهللا تعاىل ال شريك له، فلو كان له شريك يف اخللق وامللك : فبطريق األوىل أن يقالملوك الدنيا 

إذاً لذهب كل إله مبا خلق ولعال بعضهم على : ( لزامحه ولظهرت آثار هذه املزامحة، وهو معىن قوله
له لو كان معه آهلة لكان كل إله ينفصل عن اآلخر خبلقه ويعتزل، وحياول أن يكون : يعين) بعض 

وإذا نظرنا فيما حولنا فإذا األمر . السيطرة، وأن يكون له العلو على اآلخر، وأن يكون هو املتمكن
  منتظم، وإذا هذا اخللق وهذا العامل يسري على هيئة وحالة واحدة ال
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يس خيتل، وال يقع فيه تغري، وهذا أكرب دليل على أن الذي خلقه ليس له شريك، وأنه ليس له مزاحم ول
معه إله آخر، وإال لذهب كل خالق أو كل إله خبلقه وانفصل كما حيصل من ملوك الدنيا، فإن ملوك 

 وكل يدبر مملكته خاصة، -مع أا ملكية مؤقتة- كل منهم ينفصل يف مملكته -كما هو مشاهد-الدنيا 
 اآلية دليل وتسمى هذه. بل كل حياول التغلب على اآلخر، وهذا وحنوه دليل على أن اخلالق واحد

لو كان : متانع، وداللة التمانع يقول ا املتكلمون، فيستدلون على أن اخلالق واحد بداللة التمانع، فقالوا
للعامل خالقان متساويان فأراد أحدمها حتريك اجلسم وأراد اآلخر تسكينه، أو أراد أحدمها إحياءه وأراد 

يكون أحدمها قادراً واآلخر عاجزاً، وإما أن حيصل اآلخر إماتته فإما أن حيصل مراد واحد دون واحد، ف
مرادمها مجيعاً وهو حمال، وإما أن ال حيصل مراد واحد منهما أيضاً وهو حمال، فإذا حصل مراد واحد 
منهما فهو القاهر الغالب، والذي مل حيصل مراده عاجز ال يصلح أن يكون إهلاً وال خالقاً، وكذلك ما 

، فلما مل حيصل ذلك )ولعال بعضهم على بعض(ه إله الستقل كل إله مبا خلق جاء يف اآلية، فلو كان مع
  . ......دل على أن اخلالق واحد

  إثبات توحيد الربوبية يلزم منه إثبات توحيد األلوهية
…  
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 فالعلم بأن وجود العامل عن صانعني متماثلني ممتنع لذاته مستقر يف الفطر معلوم بصريح: [قال رمحه اهللا
العقل بطالنه، فكذا تبطل إهلية اثنني، فاآلية الكرمية موافقة ملا ثبت واستقر يف الفطر من توحيد الربوبية، 



إذا عرفنا توحيد الربوبية فإنه يلزم منه توحيد اإلهلية، وقد : يقول]. دالة مثبتة مستلزمة لتوحيد اإلهلية
وأفعال اهللا هي خلقه . أفعاله ووحدوه بأفعالكماعرفوا اهللا ب: ذكرنا أن بعض املشايخ يقولون يف تقريرهم

فتعرف اهللا . بآياته وخملوقاته: مب عرفت ربك فقل: وتدبريه، فإا هي الداللة على معرفته، فإذا قيل لك
 ما اتخذَ اللَّه من ولَد وما كَانَ معه من: خصوه بعبادات، فهذه اآلية: يعين) ووحدوه بأفعالكم(بأفعاله، 

 واآليات األخرى تقرر توحيد الربوبية، وإذا استقر توحيد الربوبية أصبح دليالً على ] ٩١:املؤمنون[إِلَه
توحيد اإلهلية، أي أن اإلله اخلالق الرازق املدبر املتصرف يف هذا الكون الذي جيري هذه األشياء كما 

نه الذي يستحق أن يفرد هي وحييي ومييت، والذي ابتدع هذا الكون من غري سابق خلق ال شك أ
: وقريب من معىن هذه اآلية قوله تعاىل : [قال رمحه اهللا. بالعبادة، فيكون هذا دليالً على توحيد العبادة

، وقد ظن طوائف أن هذا دليل التمانع الذي تقدم ]٢٢:األنبياء[لَو كَانَ فيهِما آلهةٌ إِالَّ اللَّه لَفَسدتا 
إخل، وغفلوا عن مضمون اآلية، فإنه سبحانه أخرب أنه لو كان ...لعامل صانعان ذكره، وهو أنه لو كان ل
وأيضاً فإن هذا إمنا هو بعد وجودمها، وأنه لو كان فيهما ومها . أرباب: فيهما آهلة غريه، ومل يقل

لَّه لَفَسدتا هذه اآلية يف سورة األنبياء لَو كَانَ فيهِما آلهةٌ إِالَّ ال]. موجودتان آهلة سواه لفسدتا
هي من أوضح األدلة على توحيد العبادة، وفيها أنه إذا قدر أن فيهما آهلة إال اهللا فإن كل ] ٢٢:األنبياء[

إله أو كل خالق يدبر ما من شأنه أن يستطيعه، وحيرص على أن يتغلب على من إىل جانبه، فال تنتظم 
  هذه األفالك وال
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يها شيء من اخللل، وحيصل فيها شيء من االضطراب، ومثل ذلك مشاهد، هذه املخلوقات، بل حيصل ف
فإنه لو قدر أن هناك شريكني يف أمر فكل منهما حيب أن يكون هو املسيطر وهو املتسلط، ولكان كل 
منهما يهمل الذي يف جانب اآلخر، فيقع اإلمهال واالختالل، فلما رأينا األمور منتظمة عرفنا أنه ليس 

: ، وهذا فساد بعد الوجود، ومل يقل)لفسدتا: (وأيضاً فإنه قال : [قال رمحه اهللا. إال اهللا وحدهفيهما آهلة 
مل يوجدا، ودلت اآلية على أنه ال جيوز أن يكون فيهما آهلة متعددة، بل ال يكون اإلله إال واحداً، وعلى 

د السموات واألرض يلزم من أنه ال جيوز أن يكون هذا اإلله الواحد إال اهللا سبحانه وتعاىل، وأن فسا
كون اآلهلة فيهما متعددة، ومن كون اإلله الواحد غري اهللا، وأنه ال صالح هلما إال بأن يكون اإلله فيهما 
هو اهللا وحده ال غريه، فلو كان للعامل إهلان معبودان لفسد نظامه كله، فإن قيامه إمنا هو بالعدل، وبه 

اهللا تعاىل يقول ]. ى اإلطالق الشرك وأعدل العدل التوحيدقامت السموات واألرض، وأظلم الظلم عل
، وقد استنبط املؤلف أن هذه اآلية دليل على إثبات ]٢٢:األنبياء[لَو كَانَ فيهِما آلهةٌ : يف هذه اآلية

لو كان فيهما أرباب، وال ملوك، وال ملّاك، وال : توحيد اإلهلية وليس توحيد الربوبية، فهو مل يقل



لو كان : (وأيضاً فإن اهللا قال. ، واإلله هو املعبود املألوه كما سيأيت إن شاء اهللا)آهلة: ( بل قال.خالقون
مل : ، ومل يقل)لفسدتا: (وهذا دليل على أنه بعد إجيادمها، واهللا قال. لو كان يف الوجود: ومل يقل) فيهما
فيخرب تعاىل بأن اإلهلية ال تصلح . ةفاآلية تقرر توحيد اإلهلية ولكنه متوقف على توحيد الربوبي. توجدا

إال إلله واحد وهو اهللا، وأن من جعل معه آهلة أخرى فإنه قد ضل، وقد أخرب اهللا بأن املشركني جيعلون 
، ولكن تلك ]١٩:األنعام[أَئنكُم لَتشهدونَ أَنَّ مع اللَّه آلهةً أُخرى قُلْ ال أَشهد : معه آهلة، كقوله تعاىل

  هلة آهلة خملوقة ضعيفة ال يصلح أن تتخذاآل
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واحلاصل أن . آهلة، وهذا يف شرك األولني، وكذا يف شرك اآلخرين، وإن كانوا ال يعترفون بتسميتها آهلة
لَو كَانَ فيهِما آلهةٌ إِالَّ اللَّه : اإلهلية احلقة إمنا هي للخالق وحده، وهذه اآلية يف توحيد اإلهلية

، ولكن توحيد اإلهلية مسبوق بتوحيد الربوبية، وال يعترف العبد بتوحيد اإلهلية إال بعدما ]٢٢:ياءاألنب[
  . ......يعترف بتوحيد الربوبية

  تضمن توحيد األلوهية لتوحيد الربوبية دون العكس
…  

ق يكون وتوحيد اإلهلية متضمن لتوحيد الربوبية دون العكس، فمن ال يقدر على أن خيل: [قال رمحه اهللا
أَيشرِكُونَ ما الَ يخلُق شيئاً وهم يخلَقُونَ : عاجزاً، والعاجز ال يصلح أن يكون إهلاً، قال تعاىل 

: ، وقال تعاىل ]١٧:النحل[أَفَمن يخلُق كَمن ال يخلُق أَفَال تذَكَّرونَ : ، وقال تعاىل ]١٩١:األعراف[
معىن كونه متضمناً ]]. ٤٢:اإلسراء[ كَما يقُولُونَ إِذاً البتغوا إِلَى ذي الْعرشِ سبِيالً قُلْ لَو كَانَ معه آلهةٌ

لتوحيد الربوبية أنه ال ميكن أن يعترف بأن اإلهلية احلقة هللا تعاىل وهو ينكر أن يكون هو رب العاملني، 
دبر املتصرف، فتوحيد الربوبية يف ضمن فمن اعترف بأن اهللا هو اإلله احلق اعترف بأنه اخلالق الرازق امل

توحيد اإلهلية دون العكس؛ إذ ليس كل من اعترف بتوحيد الربوبية يعترف باإلهلية، فهناك من يعترف 
واحلاصل أن هذه اآليات وحنوها تقرر توحيد اإلهلية، ولكن . بتوحيد الربوبية ويشرك يف توحيد اإلهلية

وتوحيد الربوبية يعرف باألدلة واآليات والفطرة كما . توقف عليهعرفنا أنه مسبوق بتوحيد الربوبية وم
تقدم، ولكن توحيد اإلهلية هو الذي حيتاج إىل أدلة، وحيتاج إىل بيان، وحيتاج إىل تعليم، وهلذا جاءت 

وحدوا اهللا بالدعاء، ووحدوه بالرجاء، ووحدوه : الرسل بالتعليم لتوحيد اإلهلية، بأن يقولوا للناس
إىل . ة به، ووحدوه باخلوف منه، ووحدوه باخلشية، وال تستعينوا بغريه، وال تستغيثوا بسواهباالستعان

  آخر أنواع العبادة، هذا هو
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  . ......توحيد اإلهلية الذي حيتاج إىل تفصيل
  افتقار سائر املخلوقات إىل اهللا مينع من اختاذها آهلة من دونه

…  
لْ لَو كَانَ معه آلهةٌ كَما يقُولُونَ إِذاً البتغوا إِلَى ذي الْعرشِ سبِيالً قُ: وقال تعاىل : [قال رمحه اهللا

وهو الصحيح -: والثاين. الختذوا سبيالً إىل مغالبته: أحدمها : ، وفيها للمتأخرين قوالن ]٤٢:اإلسراء[
الختذوا سبيالً بالتقرب : -املنقول عن السلف كقتادة وغريه، وهو الذي ذكره ابن جرير ومل يذكر غريه

لو كان : ( ، وذلك أنه قال]١٩:املزمل[إِنَّ هذه تذْكرةٌ فَمن شاَء اتخذَ إِلَى ربه سبِيالً : إليه كقوله تعاىل
 بل. إن العامل له صانعان: ، وهم مل يقولوا ]٤٢:اإلسراء[لَو كَانَ معه آلهةٌ كَما يقُولُونَ ) معه آهلة 

خبالف اآلية ] ٣:الزمر[ما نعبدهم إِالَّ ليقَربونا إِلَى اللَّه زلْفَى : جعلوا معه آهلة اختذوهم شفعاء وقالوا 
يف تفسريه هلذه اآلية لَو كَانَ معه آلهةٌ كَما يقُولُونَ إِذاً البتغوا إِلَى ذي الْعرشِ سبِيالً ]. األوىل

لو قدر أن هناك آهلة سوى اهللا لكانت تلك اآلهلة : رجح أن السبيل هنا القرىب، يعين] ٤٢:اإلسراء[
تتقرب إىل اهللا، وتتوسل إليه وتبتغي السبيل إىل رضاه، وإذا كان كذلك فإن هذا هو األوىل مبن يتخذ 

ن دونِه فَال يملكُونَ قُلْ ادعوا الَّذين زعمتم م: وقد دل على ذلك أيضاً قول اهللا تعاىل. تلك اآلهلة
أُولَئك الَّذين يدعونَ يبتغونَ إِلَى ربهِم الْوسيلَةَ أَيهم أَقْرب * كَشف الضر عنكُم وال تحوِيالً 

 خري منكم؛ فإم يدعون اهللا -!أيها املشركون-خيرب بأن أولئك الذين تدعوم ] ٥٧-٥٦:اإلسراء[
واحلاصل أن اآلية صرحية بأنه ليس هناك آهلة غري اهللا، فلو كان . ويتوسلون إليه باألعمال الصاحلةتعاىل 

  .هناك آهلة إال اهللا لكانت تلك اآلهلة تتقرب إىل اهللا وتبتغي الوسيلة إليه وتعبده وتوحده
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ن هو عبد لغريه؟ كيف والصحيح أا ال تصلح إذا كانت كذلك ألن تكون آهلة؛ إذ كيف يكون إهلاً م
 تعبدها؟ اعبد الذي هي -أيها اإلنسان-يصلح أن يعبد من هو عابد لغريه؟ إذا كانت تعبد اهللا فما لك 

  . ......تعبده وحده
  أنواع التوحيد الذي دعت إليه الرسل

…  
 توحيد يف اإلثبات: مث التوحيد الذي دعت إليه رسل اهللا ونزلت به كتبه نوعان : [قال رمحه اهللا

هو إثبات حقيقة ذات الرب تعاىل وصفاته وأفعاله : فاألول . واملعرفة، وتوحيد يف الطلب والقصد
وأمسائه، ليس كمثله شيء يف ذلك كله، كما أخرب به عن نفسه، وكما أخرب رسوله صلى اهللا عليه 



( خر ، وآ)طه ( و ) احلديد ( وسلم، وقد أفصح القرآن عن هذا النوع كل اإلفصاح، كما يف أول 
. بكماهلا، وغري ذلك) اإلخالص ( ، وسورة )آل عمران ( ، وأول )امل ترتيل السجدة ( ، وأول )احلشر 
و قُلْ يا ]١:الكافرون[وهو توحيد الطلب والقصد، مثل ما تضمنته سورة قُلْ يا أَيها الْكَافرونَ : والثاين 

) ترتيل الكتاب ( وأول سورة ] ٦٤:آل عمران[ بيننا وبينكُم أَهلَ الْكتابِ تعالَوا إِلَى كَلمة سواٍء
وآخرها، ومجلة سورة ) األعراف ( وأوسطها وآخرها، وأول سورة ) يونس ( وآخرها، وأول سورة 

توحيد اإلهلية، وتوحيد : مشهور عند الطالب حىت األطفال منهم أن أنواع التوحيد ثالثة)]. ألنعام (
توحيد املعرفة واإلثبات، : والشارح هنا ذكر أن التوحيد نوعان. د األمساء والصفاتالربوبية، وتوحي

وهذان النوعان يتضمنان األقسام الثالثة اليت ذكرنا، فإن توحيد املعرفة هو . وتوحيد الطلب والقصد
 توحيد الربوبية، وتوحيد اإلثبات هو توحيد الصفات، وتوحيد الطلب والقصد هو توحيد العبادة أو

مب عرفت : معرفة اهللا، فإذا قيل لك: فتوحيد الربوبية هو توحيد املعرفة، أي. اإلهلية، هذه أقسام التوحيد
وهذا النوع هو توحيد الذات أو إثبات . بآياته وخملوقاته اليت يستدل ا على عظمة ذاته: ربك فقل

  أما توحيد اإلثبات فهو توحيد. الذات، ويسمى توحيد الربوبية
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-الصفات، وهو اعتقاد أن كل صفة هللا تعاىل فإنه منفرد ا، ال يشبه غريه يف شيء من صفاته، فيقال 
إا : صفاته الذاتية كوجهه ويده ومسعه وبصره ال تشبه صفات املخلوقني، نوحده ا ونقول: -مثالً

 ويكره، وميقت، إن اهللا حيب، ويرحم، ويغضب، ويرضى،: وكذلك الصفات الفعلية، فيقال. الئقة به
وإن اهللا استوى، وجييء، ويرتل كما أخرب، وهو يف كل ذلك ال يشبهه أحد من خلقه، فهو منفرد بذلك 

. وتوحيد الذات هو االعتقاد أن اهللا واحد بذاته ليس معه شريك يف اخللق. وحده، هذا توحيد الصفات
من خملوقاته يف شيء من خصائص وتوحيد اإلثبات هو اعتقاد أن اهللا واحد يف صفاته ال يشبهه أحد 

وقد اجتهد السلف رمحهم اهللا يف تقرير توحيد الصفات، وما ذاك إال ألم ابتلوا يف زمام مبن . صفاته
 حيث نفوا صفات اهللا تعاىل -ومسوهم اجلهمية واملعتزلة-فقد أنكره قوم ، أنكره أو مبن غال يف إثباته

 حيث زادوا يف اإلثبات حىت جعلوا صفاته -وهم املشبهةومس-ذاتية كانت أو فعلية، وغال فيه قوم 
كصفات خلقه، فاجتهد السلف رمحهم اهللا يف إثبات ذلك، وقرروه أمت تقرير، وكتبهم حبمد اهللا موجودة 

، )االعتقاد(، أو )كتب اإلميان(، أو )كتب التوحيد(، أو )كتب السنة(ميسرة، وهي الكتب اليت مسوها 
) كتاب السنة(أو ما أشبه ذلك من األمساء، فإذا وجدت للسلف كتاباً باسم ، )األمساء والصفات(أو 

فإنه يعين توحيد الصفات، أو وجدت كتاباً باسم ) التوحيد(فإنه يعين الصفات، أو وجدت كتاباً باسم 
 فإنه يعىن به هذا األمر، أو) األمساء والصفات(فإنه يعين هذا الباب، أو وجدت كتاباً باسم ) االعتقاد(



وأما توحيد الطلب والقصد فهو توحيد اإلهلية، . فإنه يعىن به هذا التوحيد) اإلميان(وجدت كتاباً باسم 
التوجه بالقلب إىل اهللا، فالسؤال يسمى طلباً، وهو من حق اهللا، : والقصد. السؤال: ومعىن الطلب

هذا . لك عطاءكأسأ. أسألك جنتك. أسألك ثوابك. أسألك رضاك: -مثالً-والسائل هو الذي يقول 
  توحيد يف الطلب، والتوحيد يف القصد أن يكون قلبه

)١/٦١(  

  

فهذا النوع يسمى التوحيد الطليب، ويسمى التوحيد القصدي والتوحيد اإلرادي؛ ألنه . متوجهاً إىل ربه
. مراد من العباد، ويسمى التوحيد العملي؛ ألنه أعمال يعملوا، ويسمى توحيد اإلهلية وتوحيد العبادة

أما األول فيسمى التوحيد العلمي والتوحيد اخلربي؛ ألنه يعتمد على األخبار، ويسمى التوحيد 
االعتقادي؛ ألنه عقيدة يعتقدها اإلنسان، ويسمى توحيد الصفات أو توحيد الذات أو توحيد الربوبية، 

هو توحيد : ؟ فقلما هو التوحيد العلمي اخلربي االعتقادي: فإذا قيل. فهذه كلها أمساء لتوحيد واحد
: ما هو التوحيد الطليب اإلرادي القصدي العملي؟ فقل: وإذا قيل. األمساء والصفات وتوحيد الربوبية

قُلْ : واألدلة على ذلك كثرية، فإن القرآن قد وضح ذلك كثرياً، فسورة اإلخالص. هو توحيد العبادة
 دأَح اللَّه واالعتقادي، وهو توحيد األمساء والصفاتيف التوحيد العلمي اخلربي ] ١:اإلخالص[ه .

يف التوحيد الطليب القصدي اإلرادي، وهو توحيد العبادة أو ] ١:الكافرون[وسورة قُلْ يا أَيها الْكَافرونَ 
اإلهلية، والسور األخرى متضمنة هلذا وهلذا، فأول سورة احلديد يف األمساء والصفات، وكذلك آخر 

وأول سورة األعراف وآخرها وغريها من السور يف . ثرية متفرقة يف القرآنسورة احلشر، وكذا آيات ك
فإذا تأملنا هذه اآليات وجدناها تبني هذا النوع وحتث . التوحيد العملي الذي هو توحيد الطلب والقصد

عليه وترغب فيه، فتدعو إىل معرفة توحيد الربوبية حىت يرسخ يف القلب، مث ينبعث معه أو منه توحيد 
  . ......بادة حىت يكثر العبد من أنواع القربات والعباداتالع

  تضمن كل سور القرآن لنوعي التوحيد
…  

)١/٦٢(  

  

وغالب سور القرآن متضمنة لنوعي التوحيد، بل كل سورة يف القرآن، فإن القرآن إما : [قال رمحه اهللا
ىل عبادته وحده ال شريك له خرب عن اهللا وأمسائه وصفاته وهو التوحيد العلمي اخلربي، وإما دعوة إ

وخلع ما يعبد من دونه فهو التوحيد اإلرادي الطليب، وإما أمر وي وإلزام بطاعته فذلك من حقوق 



التوحيد ومكمالته، وإما خرب عن إكرامه ألهل توحيده وما فعل م يف الدنيا وما يكرمهم به يف اآلخرة 
ل م يف الدنيا من النكال وما حيل م يف العقىب من فهو جزاء توحيده، وإما خرب عن أهل الشرك وما فع

فالقرآن كله يف التوحيد وحقوقه وجزائه، ويف شأن . العذاب فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد
 نيالَمالْع بر لَّهل دم٢:الفاحتة[الشرك وأهله وجزائهم، فـ الْح [ ِيمحنِ الرمحتوحيد الر]٣:الفاحتة [

توحيد اهدنا الصراطَ ] ٥:الفاحتة[توحيد إِياك نعبد وإِياك نستعني ] ٤:الفاحتة[ مالك يومِ الدينِ توحيد
 يمقتس٦:الفاحتة[الْم [ هِملَيع تمعأَن يناطَ الَّذرتوحيد متضمن لسؤال اهلداية إىل طريق أهل التوحيد ص

إن مجيع القرآن يدور : يقول]. الذين فارقوا التوحيد] ٧:الفاحتة[علَيهِم وال الضالِّني غَيرِ الْمغضوبِ 
هو اللَّه الْخالق ] ٢٢:احلشر[هو اللَّه الَّذي ال إِلَه إِالَّ هو : حول التوحيد، فاإلخبار عن اهللا تعاىل يف قوله

يعترب توحيداً، ] ٢٤:احلشر[حسنى يسبح لَه ما في السموات واَألرضِ الْبارِئ الْمصور لَه اَألسماُء الْ
يا أَيها الناس اعبدوا ربكُم الَّذي : كذلك نقول يف األوامر، فقوله تعاىل. لكنه توحيد الذات أو الربوبية

هذا ] ١:النساء[، اتقُوا ربكُم الَّذي خلَقَكُم ]٢١:البقرة[نَ خلَقَكُم والَّذين من قَبلكُم لَعلَّكُم تتقُو
  كذلك ما يف القرآن من األحكام، كالعبادات. توحيد، وهو توحيد عبادة؛ ألنه أمر بعبادة اهللا

)١/٦٣(  

  

والصلوات والقربات هذه مكمالت التوحيد ومثرات التوحيد، فإن العبد إذا علم أن اهللا هو الواحد 
ه، فأمثلة العبادة هي الصلوات والصدقات والقربات، كذلك ما يف القرآن من حمظورات، ومن عبد

النهي عن احملرمات، والنهي عن الفواحش واملنكرات، فهذه اجتناا يكمل التوحيد وفعلها ينقص ثواب 
رآن قصصاً كما أن يف الق. التوحيد، فإن املعاصي تنقص ثواب التوحيد، فينهى عنها حىت يكمل التوحيد

 يظهر فيها جناة قوم ألجل التوحيد، وهالك آخرين -كقصة نوح وقومه، وهود وقومه، وشعيب وقومه-
ويف القرآن ذكر اجلنة وثواا والدعوة إليها، واجلنة هي ثواب أهل التوحيد، وفيه . ألجل خمالفة التوحيد

. ك املبتعدين عن التوحيدذكر النار والعذاب والنكال والغضب وما أشبه ذلك عقوبة ألهل الشر
يا أَيها الناس ضرِب مثَلٌ فَاستمعوا : واألمثلة اليت ضربت يف القرآن كلها ألجل تقرير التوحيد، مثل قوله

فإن هذه ال تدعوا إال إهلاً واحداً، : يعين] ٧٣:احلج[لَه إِنَّ الَّذين تدعونَ من دون اللَّه لَن يخلُقُوا ذُباباً 
. املخلوقات اليت تعبدوا ال ختلق ذباباً؛ ألا هي يف نفسها خملوقة، وإىل جانب ذلك فهي أيضاً ضعيفة

ضرب اللَّه مثَالً رجالً فيه شركَاُء متشاكسونَ ورجالً سلَماً : ومثل قوله تعاىل. فهذا يف تقرير التوحيد
الذي يعبد اهللا تعاىل هو مثل من : لتوحيد، فإن السلم هو اخلالص، يقولفيه تقرير ا] ٢٩:الزمر[لرجلٍ 

ميلك عبداً واحداً، والذي يعبد هذا وهذا وهذا ال شك أنه مثل العبد الذي بني شركاء، كل منهم 
أريده يف خدميت، وهم مع ذلك متشاكسون بينهم شيء من البغضاء : ينتزعه لنفسه، وكل منهم يقول



فإذاً إن كانت .  واجلدال واالضطراب، وال شك أن كل هذه األمثلة تقرير للتوحيدوشيء من االختالف
اآليات قصصاً فهي يف تقرير التوحيد، وإن كانت وعداً ووعيداً فهي يف العقاب الذي يترتب على ترك 

  التوحيد والثواب الذي يترتب على فعل التوحيد، وإن كانت أحكاماً

)١/٦٤(  

  

 وحمرمات فهي من مكمالت التوحيد أفعاالً أو صروفاً، وإن كانت أوامر وأوامر ونواهي وواجبات
. بالعبادة وحنوها فهي أمثلة أنواع التوحيد، فأصبح القرآن دائراً على التوحيد، وذلك دليلٌ على أمهيته
وألجل ذلك صار التوحيد شرطاً يف قبول العبادات، فال تقبل الصالة إال بشرط اإلسالم، وال تقبل 

رة إال بشرط اإلسالم وهو التوحيد أصالً، وكذا ال تقبل الصدقات وال القربات وال الصيام وال الطها
اليت هي أكثر سورة نكررها يف -والفاحتة . احلج وما أشبه ذلك إال إذا تقدمها شرط واحد وهو التوحيد

  . ......سور تفسريها يدور حول التوحيد يف أوهلا ووسطها وآخرها، وكذا بقية ال-صالتنا كل يوم
…  

  ]٥[شرح العقيدة الطحاوية 
شهد اهللا لنفسه بالوحدانية، وشهد له بذلك مالئكته وأولو العلم من خلقه، وهذه الشهادة تتضمن 

  .مراتب تؤدي إىل األمر بعبادته وحده ال شريك، وأن ما سواه باطل
  )شهد اهللا أنه ال إله إال هو: (شواهد التوحيد يف الفاحتة وآية

…  

)١/٦٥(  

  

توحيد يف املعرفة واإلثبات، وتوحيد يف الطلب والقصد، وأن كالً من النوعني : مر بنا أن التوحيد نوعان
قد بينه اهللا تعاىل يف كتابه، وبينته الرسل عليهم السالم حىت قامت احلجة وانقطعت املعذرة، وأن كالً من 

عني من التوحيد مل تقبل منه عباداته، النوعني ضروري وشرط يف قبول العبادات، فمن مل حيقق هذين النو
وهذا هو السبب يف أمهية هذا التوحيد الذي هو توحيد العقيدة وتوحيد العمل، ونقرأ اآلن بقية الكالم 

فالقرآن كله يف التوحيد وحقوقه وجزائه ويف شأن : [قال املؤلف رمحه اهللا تعاىل: على هذه األنواع
ل دمالشرك وأهله وجزائهم فـ الْح نيالَمالْع بر ٢:الفاحتة[لَّه [ ِيمحنِ الرمحتوحيد الر]٣:الفاحتة [

توحيد اهدنا الصراطَ ] ٥:الفاحتة[توحيد إِياك نعبد وإِياك نستعني ] ٤:الفاحتة[توحيد مالك يومِ الدينِ 
 يمقتستوحيد متضمن لسؤال اهلدا] ٦:الفاحتة[الْم هِملَيع تمعأَن يناطَ الَّذرية إىل طريق أهل التوحيد ص



 الِّنيال الضو هِملَيوبِ عضغرِ الْمذا . الذين فارقوا التوحيد] ٧:الفاحتة[غَي وكذلك شهد اهللا لنفسه
لَه إِلَّا هو والْمالئكَةُ شهِد اللَّه أَنه ال إِ: التوحيد وشهدت له به مالئكته وأنبياؤه ورسله، قال تعاىل 
 يمكالْح زِيزالْع وإِلَّا ه ال إِلَه طسا بِالْقملْمِ قَائلُوا الْعأُو١٨:آل عمران[و [ الماِإلس اللَّه دنع ينإِنَّ الد

لضالل، فتضمنت هذه اآلية الكرمية إثبات حقيقة التوحيد والرد على مجيع طوائف ا] ١٩:آل عمران[
إن القرآن : يقول]. فتضمنت أجلّ شهادة وأعظمها وأعدهلا وأصدقها، من أجلّ شاهد بأجلّ مشهود به

كله يدور حول تقرير التوحيد، كما تقدم أن األوامر والنواهي يف األحكام تكميل للتوحيد أو أمر 
اهللا يذكر قصة املكذبني بالتوحيد، والقصص والوقائع فيها بيان حال أهل التوحيد ومن خالف التوحيد، ف

  بالتوحيد وكيف أهلكهم، وقصة الرسل ومن جنا

)١/٦٦(  

  

معهم؛ ألم من أهل التوحيد، وكذلك ذكر الثواب ألهل التوحيد، والعقاب ملن خالف التوحيد، 
أنه : فاآلية األوىل فيها احلمد، أي. إن سورة الفاحتة تتضمن التوحيد، ففي كل آية منها توحيد: فيقول

واآلية الثانية فيها وصف اهللا . ستحق للحمد وحده، فهو توحيد، ألنه ختصيص للحمد مبن يستحقهامل
واآلية الثالثة فيها . تعاىل بالرمحة وهذا توحيد الصفات، يعين أن من صفاته أنه املتوحد بصفة الرمحة

ال نعبد غريك، فأنت : واآلية الرابعة فيها العبادة، أي. امللك، أي هو وحده املالك فال ميلك أحد ملكه
توحيد العبادة ) إِياك نعبد(املعبود وحدك وأنت املستعان به وحدك، وهذه هي حقيقة التوحيد، فـ

)نيعتسن اكإِيوكذلك سؤال اهلداية، واهلداية هي الداللة على . توحيد العمل، أو توحيد املعرفة) و
أنعم اهللا عليهم هم أهل التوحيد، والدعاء بأن جينب اهللا الصراط الذي هو صراط أهل التوحيد، والذين 

فتضمنت سورة الفاحتة . السالك طريق الغاوين الذين خالفوا التوحيد، وهم أهل الغضب وأهل الضالل
وكذلك اآلية اليت يف سورة آل عمران فإن اهللا ذكر أنه شهد ذه . من أوهلا إىل آخرها تقرير التوحيد

ت هذه اآلية أجل شهادة، من أجل شاهد، بأجل مشهود به، فالشاهد هو اهللا تضمن: الشهادة، يقول
فجعل أهل ] ١٨:آل عمران[واملالئكة والعلماء شهِد اللَّه أَنه ال إِلَه إِالَّ هو والْمالئكَةُ وأُولُوا الْعلْمِ 

وأولو . ل العلم به من خلقهالشهادة هم هؤالء الثالثة، شهد لنفسه، وشهدت له مالئكته، وشهد له أه
هم الذين آتاهم اهللا معرفة بتوحيده، وهم الذين خيصونه بالتوحيد، أما املشركون فإم جهلة، : العلم

فالشاهد هو اهللا ومالئكته وأهل العلم من . وكل من أعطاه اهللا علماً ذا النوع فهو من أهل العلم
ال إِلَه إِالَّ : (شهود به، واملشهود به هو اإلهلية، وهلذا كررخلقه، والشهادة معناها اإلقرار واالعتراف بامل

ومرتني، وأتبعها بأن اإلسالم هو دين احلق، فهذه اآلية يف تقرير التوحيد) ه.  

)١/٦٧(  



  

وقد ذكرنا أن ابن القيم رمحه اهللا تكلم على هذه اآلية يف آخر مدارج السالكني، وأن الشارح خلص 
ل على أن اآلية تضمنت معاين جديدة مفيدة إذا تأملها املسلم عرف كيفية كالمه ونقل منه ما يد

  .......التوحيد، وكيف شهد اهللا به لنفسه، وشهدت له به مالئكته، وشهد له به العلماء
  مراتب الشهادة

…  
، تدور على احلكم والقضاء واإلعالم والبيان واإلخبار) شهد(وعبارات السلف يف : [قال رمحه اهللا تعاىل

وهذه األقوال كلها حق ال تنايف بينها، فإن الشهادة تتضمن كالم الشاهد وخربه، وتتضمن إعالمه 
أخرب أو بين أو علّم خلقه، أو أمرهم : معناها علم، وقيل: قيل) شهد اهللا(كلمة ]. وإخباره وبيانه

بني ذلك : ، وقيلعلم بوحدانيته وهو أعلم بنفسه وخبلقه: وألزمهم به، والكلمة حتتمل ذلك كله، أي
أمر عباده وألزمهم بأن يوحدوه، وأن خيلصوا له : أخرب به عباده وأعلمهم به، وقيل: وأظهره، وقيل

فلها : [قال املؤلف رمحه اهللا] . ١٨:آل عمران[شهِد اللَّه أَنه ال إِلَه إِالَّ هو : العبادة، هذا هو حقيقة
تكلمه بذلك، وإن : وثانيها. اعتقاد لصحة املشهود به وثبوتهعلم ومعرفة و: فأول مراتبها: أربع مراتب

أن يعلم غريه مبا يشهد : وثالثها. مل يعلم به غريه، بل يتكلم ا مع نفسه ويتذكرها وينطق ا أو يكتبها
فشهادة اهللا سبحانه لنفسه بالوحدانية . أن يلزمه مبضموا ويأمره به: ورابعها. به وخيربه به ويبينه له

علمه بذلك سبحانه، وتكلمه به، وإعالمه وإخباره خللقه : قيام بالقسط تضمنت هذه املراتب األربعوال
إن هذه الشهادة تضمنت هذه املراتب األربع، تضمنت أن اهللا علم : يقول]. به، وأمرهم وإلزامهم به

  ....... أمرهم بهبذلك، وهو أعلم بنفسه، مث بعد ذلك تكلم به، مث بعد ذلك علّم به خلقه، مث بعد ذلك
  مرتبة العلم

…  

)١/٦٨(  

  

فأما مرتبة العلم فإن الشهادة تضمنتها ضرورة وإال كان الشاهد شاهداً مبا ال علم له به، : [قال رمحه اهللا
على مثلها : (، وقال صلى اهللا عليه وسلم] ٨٦:الزخرف[إِلَّا من شهِد بِالْحق وهم يعلَمونَ : قال تعاىل
وجعلُوا الْمالئكَةَ الَّذين هم عباد : وأما مرتبة التكلم واخلرب فقال تعاىل.  وأشار إىل الشمس)فاشهد

فجعل ذلك منهم شهادة وإن ] ١٩:الزخرف[الرحمنِ إِناثًا أَشهِدوا خلْقَهم ستكْتب شهادتهم ويسأَلُونَ 
إن اإلنسان ال : يتكلم على معاين هذه األشياء، يقول]. عند غريهممل يتلفظوا بلفظ الشهادة ومل يؤدوها 

، فأنت ال تؤمر بالشهادة إال بعدما ]٨١:يوسف[وما شهِدنا إِلَّا بِما علمنا : يشهد إال مبا علم، قال تعاىل



 علم شك وال بد أن يكون العلم علم يقني ال. تعلمها، وتعتقد معناها وتتحققها، فال بد من هذا األمر
وتردد، وال بد أن يكون ذلك العلم قائماً على أدلة، فإن العلم الذي ليس له دليل قوي ال يؤمن أن يأيت 

فهذه املرتبة . دليل يبطله، وال شك أن علم التوحيد قائم على أدلة قوية ال ميكن أن يأيت ما يبطل داللتها
ون علمه ناشئاً عن أدلة، وتكون تلك األدلة أن الشاهد يعلم ما يشهد به علم يقني، ويك: األوىل، وهي

  .صرحية الداللة ليس فيها شك وال تردد
  مرتبة التكلم واإلخبار

…  

)١/٦٩(  

  

كذلك املرتبة الثانية وهي مرتبة التكلم واإلخبار، أنت إذا شهدت بالتوحيد واعتقدته بقلبك فال تسكت 
ه، فتخرب الناس بأنك على يقني ذا التوحيد، على ما يف نفسك، بل عليك أن خترب مبا تقوله ومبا تعتقد

وأنك على عقيدة راسخة ومعرفة تامة ملا تعتقده، من إهلية اهللا وحده ومن استحقاقه لصفات الكمال 
ستكْتب شهادتهم : فإن هذه اآلية يف املشركني. ولألمساء احلسىن والصفات العال، فالتكلم يسمى شهادة

نشهد أن املالئكة بنات اهللا، وإمنا تكلموا فيما بينهم، فلذلك : هم ما قالوا] ١٩:فالزخر[ويسأَلُونَ 
تكلموا فيما بينهم : يعين] ١٩:الزخرف[وجعلُوا الْمالئكَةَ الَّذين هم عباد الرحمنِ إِناثًا : قال تعاىل
ستكْتب شهادتهم ويسأَلُونَ : الاملالئكة بنات اهللا، فجعل ذلك شهادة فق.. املالئكة إناث : وقالوا

  .هذا سبب تسميتها شهادة؛ ألم تكلموا ا] ١٩:الزخرف[
  مرتبة اإلعالم

…  

)١/٧٠(  

  

إعالم بالقول وإعالم بالفعل، وهذا شأن كل معلم : وأما مرتبة اإلعالم واإلخبار فنوعان: [قال رمحه اهللا
 بفعله، وهلذا كان من جعل داره مسجداً وفتح باا وأبرزها لغريه بأمر؛ تارة يعلمه به بقوله، وتارة

وكذلك من وجد متقرباً . بطريقها وأذن للناس بالدخول والصالة فيها معلماً أا وقف وإن مل يتلفظ به
وكذلك . إىل غريه بأنواع املسار يكون معلماً له ولغريه أنه حيبه وإن مل يتلفظ بقوله، وكذلك بالعكس

ز وجل وبيانه وإعالمه، يكون بقوله تارة وبفعله أخرى، فالقول ما أرسل به رسله وأنزل شهادة الرب ع
شهد اهللا بتدبريه العجيب وأموره احملكمة عند : به كتبه، وأما بيانه وإعالمه بفعله فكما قال ابن كيسان 



ة تدل على أنه واحد ومما ويف كل شيء له آي: ، وقال آخر] ١٨:آل عمران[أَنه ال إِلَه إِلَّا هو : خلقه
ما كَانَ للْمشرِكني أَنْ يعمروا مساجِد اللَّه شاهدين علَى : يدل على أن الشهادة تكون بالفعل قوله تعاىل

واملقصود أنه سبحانه يشهد مبا . فهذه شهادة منهم على أنفسهم مبا يفعلونه] ١٧:التوبة[أَنفُِسهِم بِالْكُفْرِ 
هذه املرتبة الثالثة اليت هي إعالم الغري، ]. ته املخلوقة دالة عليه، وداللتها إمنا هي خبلقه وجعلهجعل آيا
) ال إله إال هو : ( إن اهللا شهد لنفسه باإلهلية، ومن آثار الشهادة ومن متامها أن أعلم غريه بأنه: يقول

 إعالم اهللا خللقه بالقول هو ما .إعالم بالفعل، وإعالم بالقول: وهذا اإلعالم ذكر أنه يكون بأمرين
: تضمنه كالمه الذي أوحاه إىل رسله، فإنه أرسل الرسل وأوحى إىل كل منهم ذا التوحيد، قال تعاىل

 وندبا فَاعإِلَّا أَن ال إِلَه هأَن هي إِلَيوحولٍ إِلَّا نسر نم كلقَب نا ملْنسا أَرمعالم فهذا إ]. ٢٥:األنبياء[و
بالقول حيث أعلم كل نيب بواسطة املالئكة ذا النوع الذي هو توحيد العبادة، وكذلك أنزل إىل كل 

  :وأما اإلعالم بالفعل. نيب كتباً أو صحفاً، وضمن تلك الكتب كالمه الذي يتضمن توحيده وشرعه

)١/٧١(  

  

لتوحيد، وعرف الدين احلق، فهو ما نصبه تعاىل من اآليات والدالالت اليت من تأملها عرف حقيقة ا
وعرف أن اهللا هو الواحد األحد، فإنه سبحانه نصب اآليات، ولفت إليها األنظار، فألجل هذا يذكر 
عباده باملخلوقات اليت خلقها، فيخربهم خبلقهم أنفسهم، وخبلق ما على األرض من الدواب، وخيربهم 

ر ومن أار ومن أشجار ومن مثار وما أشبه خبلق األرض، واختالف ما فيها من جبال ومن مهاد ومن حبا
ذلك، وهكذا يلفت أنظارهم إىل ما فوقهم من الرياح ومن السحب، ومن األفالك وما فيها من النجوم 

: السيارة والثابتة وما أشبهها، كل ذلك من اآليات اليت نصبها لعباده يعلمهم ا التوحيد، كأنه يقول
.  أن اخلالق هلا هو الواحد األحد، وهو املستحق بأن يعبد ويفردتعلموا من هذه اآليات داللتها على

وشهد بالفعل، بأن أعلم عباده بالفعل؛ ]. ٢٥:األنبياء[ال إِلَه إِلَّا أَنا فَاعبدون : فشهد بالقول بقوله
فنصب اآليات والدالالت حىت يعلموا منها قدرته تعاىل على كل شيء واستحقاقه ألن يؤله وحده، وأن 

يذكر الشارح أن اإلعالم يكون بالقول وبالفعل حىت منا، فالواحد منا عليه أن يعلم . ال يؤله معه غريه
الناس مبا يعتقده، حنن نعتقد أن ال إله إال اهللا، فنخرب بأنا نعتقد ذلك، وهذا اإلخبار يقتضي اإلعالم، 

وأما اإلعالم بالفعل فهو أفعال . ولاعلموا بأنا نعتقد أن اهللا هو اإلله احلق، فهذا إعالم بالق: فنقول
اإلنسان، فأنت إذا رأيت املؤمن التقي املوحد ميد يديه إىل ربه يتضرع إليه، عرفت أنه يعبد إهلاً واحداً، 
وكذلك إذا رأيته يركع له ويسجد، يقوم له ويقعد، خيضع له ويتواضع، عرفت من ذلك أنه يعبد إهلاً 

: فمثالً. وأعلمك بفعله، فاإلعالم يكون باألمرين، بالقول وبالفعلواحداً، فأعلمك هذا العابد بقوله 
أيها الناس هذا وقف، بل ملا بناه على هيئة املسجد وفتح أبوابه : الذي بىن هذا املسجد ما قال للناس



وشرع للناس ليجتمعوا فيه وليقيموا فيه الصلوات، وليحضر فيه اخلطب واحللقات، كان ذلك إعالماً 
  بالفعل وإن

)١/٧٢(  

  

فكذلك إذا أعلمك طالب العلم أو املسلم بفعله أنه يعبد اهللا وحده فإن ذلك . مل يكن إعالماً بالقول
  .كاف يف اإلعالم

  مرتبة األمر واإللزام
…  

وأما مرتبة األمر بذلك واإللزام به، وأن جمرد الشهادة ال يستلزمه، لكن الشهادة يف هذا : [قال رمحه اهللا
وتتضمنه؛ فإنه سبحانه شهد به شهادة من حكم به وقضى وأمر وألزم عباده به، كما املوضع تدل عليه 

ال تتخذُوا إِلَهينِ اثْنينِ : ، وقال اهللا تعاىل]٢٣:اإلسراء[وقَضى ربك أَلَّا تعبدوا إِلَّا إِياه : قال تعاىل
وما : ، وقال تعاىل]٥:البينة[وا اللَّه مخلصني لَه الدين وما أُمروا إِلَّا ليعبد: وقال تعاىل] ٥١:النحل[

، ]٢٢:اإلسراء[ال تجعلْ مع اللَّه إِلَها آخر : ، وقال تعاىل]٣١:التوبة[أُمروا إِلَّا ليعبدوا إِلَها واحدا 
ذكر املرتبة ]. القرآن كله شاهد بذلك، و]٨٨:القصص[وال تدع مع اللَّه إِلَها آخر : وقال تعاىل

الرابعة، وهي مرتبة األمر واإللزام، بعد أن ذكر مرتبة العلم، مث مرتبة التكلم، مث مرتبة اإلخبار، مث مرتبة 
شهِد : فهذه املرتبة الرابعة اليت هي مرتبة األمر واإللزام باملأمور به، وهو التوحيد، قال اهللا تعاىل. اإللزام
إِنَّ الدين عند * نه ال إِلَه إِلَّا هو والْمالئكَةُ وأُولُوا الْعلْمِ قَائما بِالْقسط ال إِلَه إِلَّا هو الْعزِيز الْحكيم اللَّه أَ

 الماِإلس اشهدوا مبا : هذه الشهادة قد ال يكون فيها أمر صريح فهو مل يقل] ١٩-١٨:آل عمران[اللَّه
ألزمتكم أيها الناس بأن تشهدوا مبا شهدت به، ولكن العاقل يتفكر إذا قرأ أو قيل : ه، وال قالشهدت ب

إن اهللا قد شهد لنفسه بالوحدانية، ومالئكته شهدوا له بذلك، والعلماء من خلقه شهدوا له بذلك، : له
وال أرضى أن إذا مل أكن مع العلماء كنت مع اجلهال، ! كيف ال أكون مع العلماء؟: فيفكر ويقول

  أكون بني اجلاهلني، فعند ذلك يشهد مبا شهدوا به، فكأن ذلك أمر،

)١/٧٣(  

  

. شهدت بذلك أنا ومالئكيت والعلماء من خلقي فافعلوا ذلك واشهدوا به يا مجيع اخللق: وكأنه يقول
هذا قد يؤخذ من هذه الشهادة، ولكن هناك أدلة صرحت بأمر الناس كلهم ذه الشهادة، وذا 

هذا أمر وإلزام، ] ٤٠:يوسف[أَلَّا تعبدوا إِلَّا إِياه : التوحيد، مثل اآليات اليت تقدمت، فاهللا تعاىل يقول



، يا أَيها الناس اعبدوا ] ٣٦:النساء[واعبدوا اللَّه وال تشرِكُوا بِه شيئًا : وكذلك يف آيات كثرية كقوله
 كُمب٢١:البقرة[ر [ ، ونَ إِلَّا اللَّهدبعيلَ ال تائرنِي إِسب يثَاقا مذْنإِذْ أَخو]أَلَّا ] ٨٣:البقرة كبى رقَضو ،

 اهوا إِلَّا إِيدبع٢٣:اإلسراء[ت [ اداحا ووا إِلَهدبعيوا إِلَّا لرا أُممو ،]وا ] ٣١:التوبةدبعيوا إِلَّا لرا أُممو ،
إذا أمرنا اهللا ذا فقد ألزمنا به، فيجب امتثاله، . فاألمر يقتضي اإللزام] ٥:البينة[للَّه مخلصني لَه الدين ا

  .فإن أمر اهللا هو احلق، وضده هو الباطل، فمن مل ميتثل هذا املأمور فإنه خاسر
  بيان استلزام شهادة اهللا لنفسه باإلهلية لألمر بعبادته سبحانه من وجوه

…  
......  

  الوجه األول يف استلزام الشهادة لألمر بالعبادة
…  

)١/٧٤(  

  

أنه إذا شهد أنه ال إله إال هو فقد أخرب وبني : ووجه استلزام شهادته سبحانه لذلك: [قال رمحه اهللا
وأعلم وحكم وقضى أن ما سواه ليس بإله، وأن إهلية ما سواه باطلة، فال يستحق العبادة سواه، كما ال 

ح اإلهلية لغريه، وذلك يستلزم األمر باختاذه وحده إهلاً، والنهي عن اختاذ غريه معه إهلاً، وهذا يفهمه تصل
املخاطب من هذا النفي واإلثبات، كما إذا رأيت رجالً يستفيت رجالً أو يستشهده أو يستطبه وهو ليس 

، املفيت فالن والشاهد هذا ليس مبفت وال شاهد وال طبيب: أهال لذلك ويدع من هو أهل له، فتقول
شهد اهللا أنه ال إله إال : (إن كلمة: كأن الشارح يقول]. فالن والطبيب فالن، فإن هذا أمر منه وي

قد يؤخذ منها األمر، ولكن كيف يؤخذ األمر؟ إذا أخرب اهللا ذا اخلرب فقد أخرب بإهليته احلقة، ونفى ) هو
ألن يكون إهلاً، وإذا مل يصلح غريه لإلهلية فكأنه يأمر عباده عن غريه اإلهلية، فنفى أن يكون غريه صاحلاً 

اإلله احلق هو اهللا، فإذا كنتم تريدون جناتكم فاختذوه إهلاً، واتركوا إهلية ما سواه، : بأن يؤهلوه، فيقول
هذه شهادة اهللا، وإذا شهد اهللا : كل من مسع ذلك يقول). شهِد اللَّه: (هذا وجه أخذ األمر من قوله

مالئكته والعلماء من خلقه ذا الشيء فقد بطل ما عداه، وكل ما سوى هذا املشهود به فهو باطل، و
فال يصح حينئذ أن جيعل معه آهلة، وال أن يؤلِّه غريه، فمن ألَّه غريه فقد ضل سعيه يف احلياة الدنيا 

هذا :  أن يعاجله، فقلت لهوضرب مثالً مبا إذا مسعت إنساناً أو رأيت إنساناً يسأل إنساناً. وخسر عمله
: أو يستشهده يقول. اذهب إليه واترك هذا فإنه ليس بطبيب: ليس بطبيب، الطبيب فالن، فكأنك تقول

: هذا ليس بشاهد ولكن الشاهد فالن، فكأنك تقول: اشهد معي، يعتقد أنه مقبول الشهادة، فإنك تقول



هذا ليس مبفت، :  رأيته يستفيت جاهالً قلتوكذلك إذا. اذهب إليه واستشهده فإنه الذي تقبل شهادته
  فهذا الذي أنت ختاطبه يفهم بأنك تأمره بأن يذهب إىل ذلك. اذهب إليه: املفيت فالن، كأنك تقول

)١/٧٥(  

  

فأهلوه واختذوه إهلاً، : اإلهلية احلقة هللا، كأنه يقول: املفيت، فكذلك إذا قال اهللا.. الشاهد.. الطبيب
  .ه، هذا وجه الداللة من الشهادةواتركوا إهلية ما سوا

  الوجه الثاين يف استلزام الشهادة لألمر بالعبادة
…  

فاآلية دلت على أنه وحده املستحق للعبادة، فإذا أخرب أنه وحده املستحق : وأيضاً: [قال رمحه اهللا
لقيام بذلك للعبادة تضمن هذا اإلخبار أمر العباد وإلزامهم بأداء ما يستحقه الرب تعاىل عليهم، وأن ا

يستعمل يف اجلملة اخلربية، ويقال للجملة ) القضاء(و ) احلكم(فلفظ : وأيضاً. هو خالص حقه عليهم
ولَد اللَّه وإِنهم * أَال إِنهم من إِفْكهِم لَيقُولُونَ : قضية وحكم، وقد حكم فيها بكذا قال تعاىل: اخلربية

، فجعل هذا ]١٥٤-١٥١:الصافات[ما لَكُم كَيف تحكُمونَ * ت علَى الْبنِني أَصطَفَى الْبنا* لَكَاذبونَ 
ما لَكُم كَيف تحكُمونَ * أَفَنجعلُ الْمسلمني كَالْمجرِمني : اإلخبار ارد منهم حكماً وقال تعاىل

يؤخذ احلكم من هذا األمر، فاألمر وهذا أيضاً بيان أنه ]. لكن هذا حكم ال إلزام معه] ٣٦-٣٥:القلم[
بالتوحيد هو اإللزام به، فإن اإلنسان إذا مسع حكم اهللا تعاىل فإنه يتبعه ومن أَحسن من اللَّه حكْما 

، إذا عرف أن اهللا أخرب ذا الشيء، وأنه أعلم خلقه بأنه اإلله، فإنه يعرف أنه اإلله احلق ]٥٠:املائدة[
ومن . إن اهللا يأمرنا بأن نتخذه إهلاً، ونترك التأله لغريه، هذا من جهة: ، فكأنه يقولالذي يستحق أن يؤله

حبكم، وأخرب، فإن اخلرب واحلكم يقتضي اإللزام، ومعلوم أن احلكم ) شهد ( إذا فسرنا : جهة ثانية يقول
هلية، وحكم لغريه إثبات أمر ألمر أو نفيه عنه، كما يقول ذلك األصوليون، فإذا حكم اهللا لنفسه باإل: هو

واحلكم قد يطلق كما مسعنا على . بعدم الصالحية لإلهلية، فهذا حكم من اهللا، وحكم اهللا واجب اإلتباع
هذه قضية فالن وحكم فيها فالن بكذا وكذا، كما يف : كل قضية، فكل قضية قد تسمى حكما، تقول

  هذه

)١/٧٦(  

  

فعلى كل حال اآلية صرحية يف إبطال إهلية ما سوى . نهاآليات، اليت أخرب اهللا ا بأن هذا األمر حكم م
ال إله : واحلكم والقضاء بأنه: [قال رمحه اهللا. اهللا تعاىل، وإثبات اإلهلية هللا تعاىل، واإلثبات يستلزم اإللزام



إال هو متضمن اإللزام، ولو كان املراد جمرد شهادة مل يتمكنوا من العلم ا، ومل ينتفعوا ا، ومل تقم 
ليهم ا احلجة، بل قد تضمنت البيان للعباد وداللتهم وتعريفهم مبا شهد به، كما أن الشاهد من العباد ع

وإذا كان ال ينتفع ا إال . إذا كانت عنده شهادة ومل يبينها بل كتمها، مل ينتفع ا أحد، ومل تقم ا حجة
إن جمرد الشهادة ال : يقول]. والبصر والعقلالسمع : ببياا فهو سبحانه قد بينها غاية البيان بطرق ثالثة

تتم إال إذا كان معها إلزام، فاهللا تعاىل عندما شهد كأنه ألزم، شهد لنفسه بأنه ال إله إال هو، وهذه 
لو : الشهادة تستلزم األمر الذي ينتج منه اإلجياب، ومعلوم أن الشهادة ال ينتفع ا إال إذا بينت؛ يقول

لك عندي :  لك، وكتمها، ما حصل أنك تنتفع ا، فال تنتفع ا إال إذا بني وقالأن إنساناً عنده شهادة
  .شهادة، فاهللا تعاىل شهد لنفسه وبني هذه الشهادة ذه الطرق

  بيان هذه الشهادة بالسمع
…  

)١/٧٧(  

  

ه كلها فبسمع آياته املتلوة املبينة ملا عرفنا إياه من صفات كمال: أما السمع: [قال رمحه اهللا تعاىل
الوحدانية وغريها، غاية البيان، ال كما يزعمه اجلهمية ومن وافقهم من املعتزلة ومعطلة بعض الصفات 
من دعوى احتماالت توقع يف احلرية، تنايف البيان الذي وصف اهللا به كتابه العزيز ورسوله الكرمي، كما 

، الر ] ١:يوسف[ك آيات الْكتابِ الْمبِنيِ ، الر تلْ]٢-١:الزخرف[والْكتابِ الْمبِنيِ * حم : قال تعاىل
آل [، هذَا بيانٌ للناسِ وهدى وموعظَةٌ للْمتقني ]١:احلجر[تلْك آيات الْكتابِ وقُرآن مبِنيٍ 

زلْنا إِلَيك الذِّكْر لتبين للناسِ ، وأَن]٩٢:املائدة[، فَاعلَموا أَنما علَى رسولنا الْبالغُ الْمبِني ]١٣٨:عمران
وكذلك السنة تأيت مبينة أو مقررة ملا دل عليه القرآن، مل ] ٤٤:النحل[ما نزلَ إِلَيهِم ولَعلَّهم يتفَكَّرونَ 

من حيوجنا ربنا سبحانه وتعاىل إىل رأي فالن، وال إىل ذوق فالن، ووجده يف أصول ديننا؛ وهلذا جند 
الْيوم أَكْملْت لَكُم دينكُم وأَتممت علَيكُم : خالف الكتاب والسنة خمتلفني مضطربني، بل قد قال تعاىل

. ، فال حيتاج يف تكميله إىل أمر خارج عن الكتاب والسنة]٣:املائدة[نِعمتي ورضيت لَكُم اِإلسالم دينا 
ال ندخل يف ذلك متأولني : (و جعفر الطحاوي فيما يأيت من كالمه بقولهوإىل هذا املعىن أشار الشيخ أب

بآرائنا، وال متومهني بأهوائنا، فإنه ما سلم يف دينه إال من سلّم هللا عز وجل ولرسوله صلى اهللا عليه 
إن اهللا تعاىل ملا شهد هذه الشهادة بينها، وبيانه عن طريق السمع وعن طريق البصر : يقول)]. وسلم
.  طريق العقل، وعن طريق النظر، يعين بكل أنواع البيان، فلم يبق طريق إال وبينه من جهته أمت بيانوعن
......  



  وضوح السمع وبيانه
…  

)١/٧٨(  

  

مساعنا آيات اهللا اليت هي القرآن والكتب اليت أنزهلا على رسله، وهي يف غاية : فمن طريق السمع
:  أن يستشهد باآليات اليت فيها ذكر البيان، فإن قوله تعاىلاإليضاح والبيان، وهذا هو الذي دعاه إىل

، ال شك أنه يبني املهم الذي حيتاجون إليه، وأهم ما حيتاجون إليه ]١٣٨:آل عمران[هذَا بيانٌ للناسِ 
وهو عبادته وحده وترك عبادة ما سواه، وطاعته كما بني : معرفة اهللا بآياته ومبخلوقاته، ومعرفة حقه

يعين ] ١:يوسف[الر تلْك آيات الْكتابِ الْمبِنيِ : وكذلك وصف القرآن يف قوله. لسنة رسلهعلى أ
أنه مبين مشتمل على بيان، : وثانياً. أنه بني واضح: أوالً: املبني الذي بني اهللا فيه، فهو مبني من أوجه
ر رسوله بأن يوضحه، فالرسول صلى أن اهللا تعاىل أم: وثالثاً! وأي بيان أوضح من بيان كالم اهللا تعاىل

وأَنزلْنا إِلَيك : اهللا عليه وسلم بني معانيه بقوله وبفعله، امتثاالً هلذه اآليات اليت مسعنا، وهي قول اهللا تعاىل
 هِملَ إِلَيزا ناسِ ملنل نيبتل ين مع ، وقد كان الصحابة رضي اهللا عنهم يتعلمون املعا]٤٤:النحل[الذِّكْر

أم كانوا إذا تعلموا عشر : حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن: األلفاظ، يقول عبد بن حبيب السلمي 
وال شك أن هذا . فتعلمنا القرآن والعلم والعمل مجيعاً: آيات مل يتجاوزوها حىت يتعلموا ما فيها، يقول

ن إليه، وباألخص يف أمر العقيدة إلقامة احلجة، فما دام أن هذا القرآن قد بني للناس ما حيتاجو
وما ظهر هلم فإم . والتوحيد، فإن اخللق واجب عليهم أن يقبلوا ذلك البيان وينتفعوا به ويعملوا به

يقبلوه، وما خفي عنهم من األمور الغيبية فإم يسلمون له، ويتوقفون عن البحث يف حقيقته، وهذا معىن 
: أوالً. ، بل نتسلم ذلك على ما هو عليه)ا وال متومهني بأهوائناال ندخل يف ذلك متأولني بآرائن: (قوله

أن ما فيه من اخلفي قد بينه الرسول عليه : ثانياً. أنه واضح من حيث إنه مفهوم؛ ألنه بلسان عريب مبني
  الصالة والسالم وتلقى ذلك عنه

)١/٧٩(  

  

 كتب التفسري موضحة ظاهرة صحابته، وبينوا ذلك وشرحوه لتالمذم، ونقلت شروحهم وتفاسريهم يف
قُلْ أَرأَيتم شركَاَءكُم الَّذين . فاحلاصل أن التوحيد قد بني أمت بيان. جيدها من طلبها، فما بقي ألحد حجة

اهنيآت أَم اتومي السف كرش ملَه ضِ أَماَألر نلَقُوا ماذَا خونِي مأَر اللَّه وند نونَ معدلَى تع ما فَهابتك م
  ].٤٠:فاطر[بينة منه بلْ إِنْ يعد الظَّالمونَ بعضهم بعضا إِلَّا غُرورا 



  ]٦[شرح العقيدة الطحاوية 
الكون مليء باآليات الدالة على وحدانية اهللا، وبينات الرسل وأحواهلم شواهد صدق على أن اهللا 

  .اته من ألطف األدلة على وحدانيته وصدق رسلهأرسلهم، وأمساء اهللا وصف
  فضل العلم وشرفه

…  

)١/٨٠(  

  

العلم يف األصل أفضل من اجلهل، وكل حيب االنتماء واالنتساب إىل العلم، ويهرب ويربأ بنفسه أن 
ينسب إىل اجلهل، والعلوم تتفاوت يف األمهية، فأهم العلوم هو العلم الذي يفقه به العبد دينه، فيعرف 

وطريق تعلمه وحتصيله . ف يعبد ربه؛ بل يعرف ربه ويعرف دينه، فهذا هو أشرف وأفضل العلومكي
سهل ويسري على من يسره اهللا عليه، وذلك ألن اهللا سبحانه ملا أقام احلجة على عباده ببعثة الرسل 

حفظ فيسر اهللا . وإنزال الكتب، تكفل حبفظ ذلك حىت ال يكون للمتأخر حجة كما مل تكن للمتقدم
ذلك العلم الذي هو مرياث األنبياء، حىت وصل إىل املتأخرين كما هو عند املتقدمني، ولكن حيث كان 
هناك أعداء هلذا الدين وهلذا العلم، فإن أولئك األعداء قد حرصوا على أن يشوهوا مسعة هذا العلم 

شريعته وقيض ألولئك الصحيح، وأن يلبسوا على أهله، وأن يرموهم بالعيوب، ولكن اهللا سبحانه حفظ 
من يدفع شبههم، ويبني ضالهلم وخطأهم، فقيض اهللا أهل السنة الذين ساروا على ج الرسل، وساروا 

 بأم السائرون على طريقة السلف، أو بأم -حىت عند األعداء-على ج الصحابة، وعرفوا 
لعلوم اليت حصل فيها شيء وال شك أن من مجلة ا. املتمسكون بالسنة، والفضل ما شهدت به األعداء

 -إن شاء اهللا-من االشتباه واالختالف هو علم العقيدة، الذي هو موضوعنا يف هذه الدروس، ونأمل 
وبال شك أن أصله معرفة اهللا تعاىل املعرفة اليت . أن قد فقهنا يف أصل هذا العلم الذي هو علم االعتقاد
واه، فإذا عرف اإلنسان أمهية هذا العلم استطاع ينتج منها عبادته، وأن يترك ويعرض عن عبادة ما س

بعد ذلك أن يعرف مفرداته، وتفاصيله، حيث إا موجودة ميسرة يف متناول األيدي، وقد يسر اهللا هلا 
من اعتىن ا، فما على املسلم الذي يريد العلم الصحيح إال أن يتناوهلا بالتعلم والتفقه ليعبد ربه على 

  . ......بصرية
  لنظر والتفكر على وحدانية اهللاداللة ا
…  

)١/٨١(  

  



فالنظر فيها واالستدالل ا يدل على ما تدل : وأما آياته العيانية اخللقية: [قال املؤلف رمحه اهللا تعاىل
عليه آياته القولية السمعية، والعقل جيمع بني هذه وهذه فيجزم بصحة ما جاءت به الرسل، فتتفق شهادة 

قد عرفنا أن أهم العلوم معرفة اهللا، مث عبادته، ولكوا أهم من غريها ]. الفطرةالسمع والبصر والعقل و
فأما البيان . جاءت الشريعة ببياا، فبينها اهللا عن طريق السمع وعن طريق البصر وعن طريق العقل

ة يأخذه السمعي فهو ما بلغه الرسل من كالم اهللا، ومن كالم األنبياء الذين بينوه، فإن بيان هذه العقيد
الناس عن طريق السمع، وتسمى اآليات السمعية، فالقرآن واألحاديث أدلة مسعية منقولة عن عامل بعد 

أما األدلة النظرية فهي اآليات اليت . عامل، إىل أن تنتهي إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم، أو إىل األنبياء قبله
 يكسب الناظر عربة وعظة، ويكسب الناظر ترى بالعني ويقال هلا املخلوقات؛ وذلك ألن النظر فيها

أَفَلَم : معرفة وبصرية، وألجل ذلك كثرياً ما يرشد اهللا العباد إىل النظر يف اآليات والرباهني، كقوله تعاىل
أَفَلَم يِسريوا : ىلوكقوله تعا] ٦:ق[ينظُروا إِلَى السماِء فَوقَهم كَيف بنيناها وزيناها وما لَها من فُروجٍ 

 هِملقَب نم ينةُ الَّذباقكَانَ ع فوا كَيظُرنضِ فَيي اَألروأشباه ذلك من اآليات كثرية]١٠٩:يوسف[ف ، .
النظر يف هذه املخلوقات هو الدليل النظري والبصري، وكلما كان العاقل فامهاً ذكياً كان نظره أمت، 

 النظر يكون أنقص؛ وذلك ألن جمرد النظر بالعني ال يفيد، حىت يكون نظراً وأما إذا نقصت العقلية فإن
وقد يكون . يف القلب، فالعني توصل إىل القلب، فإذا مل يكن هناك قلب واع حي مل ينفع النظر بالعني

هناك من هو ضرير ال يبصر ولكن يعترب مبا حيسه، فيكون نظره بقلبه أقوى من نظر املبصرين، ويكون 
.. بصرين من يشاهد هذه اآليات والعجائب، ولكن قلوم يف غي، ويف غفلة، ويف أغشية ويف أكنةمن امل

  قلوم غلف مقفل

)١/٨٢(  

  

فَإِنها ال تعمى اَألبصار ولَكن تعمى الْقُلُوب الَّتي في الصدورِ : عليها والعياذ باهللا، ولذلك قال تعاىل
اهللا سبحانه بني هذه اآليات والرباهني بياناً واضحاً عن طريق السمع لآليات واحلاصل أن ] ٤٦:احلج[

السمعية، وعن طريق النظر لآليات البصرية ومن رزقه اهللا حياة قلب انتفع مبا يسمع ومبا يرى، ومن فقد 
  . ......ذلك فالعمى خري له

  من رمحة اهللا وإحسانه إقامة احلجج والبينات على صدقه وصدق رسله
…  

)١/٨٣(  

  



فهو سبحانه لكمال عدله ورمحته وإحسانه وحكمته وحمبته للعذر وإقامة احلجة، مل : [قال املؤلف رمحه اهللا
لَقَد أَرسلْنا رسلَنا بِالْبينات وأَنزلْنا معهم : يبعث نبياً إال ومعه آية تدل على صدقه فيما أخرب به، قال تعاىل

يزالْمو ابتالْك طسبِالْق اسالن قُوميي : وقال تعاىل] ٢٥:احلديد[انَ لوحالًا نإِلَّا رِج كلقَب نا ملْنسا أَرمو
قُلْ قَد : وقال تعاىل] ٤٤-٤٣:النحل[بِالْبينات والزبرِ * إِلَيهِم فَاسأَلُوا أَهلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنتم ال تعلَمونَ 

فَإِنْ كَذَّبوك فَقَد كُذِّب : وقال تعاىل] ١٨٣:آل عمران[م رسلٌ من قَبلي بِالْبينات وبِالَّذي قُلْتم جاَءكُ
اللَّه الَّذي أَنزلَ : وقال تعاىل] ١٨٤:آل عمران[رسلٌ من قَبلك جاُءوا بِالْبينات والزبرِ والْكتابِ الْمنِريِ 

: حىت إن من أخفى آيات الرسل آيات هود، حىت قال له قومه] ١٧:الشورى[كتاب بِالْحق والْميزانَ الْ
 ةنيا بِبنا جِئْتم ودا هومع هذا فبينته من أوضح البينات ملن وفقه اهللا لتدبرها، وقد أشار ]٥٣:هود[ي ،

من دونِه فَكيدونِي جميعا ثُم ال تنظرون *  أَني برِيٌء مما تشرِكُونَ إِني أُشهِد اللَّه واشهدوا: إليها بقوله
إِني توكَّلْت علَى اللَّه ربي وربكُم ما من دابة إِلَّا هو آخذٌ بِناصيتها إِنَّ ربي علَى صراط مستقيمٍ * 
أن رجالً واحداً خياطب أمة عظيمة ذا اخلطاب، غري جزع :  أعظم اآلياتفهذا من]. ٥٦-٥٤:هود[

وال فزع وال خوار، بل هو واثق مبا قاله، جازم به، فأشهد اهللا أوالً على براءته من دينهم وما هم عليه 
 جماهر إشهاد واثق به معتمد عليه، معلنٍ لقومه أنه وليه وناصره وغري مسلِّط هلم عليه، مث أشهدهم إشهاد

  هلم باملخالفة أنه بريء من دينهم وآهلتهم اليت يوالون عليها ويعادون
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مث أكد ذلك عليهم باالستهانة هلم واحتقارهم . عليها، ويبذلون دماءهم وأمواهلم يف نصرم هلا
وا على وازدرائهم، ولو جيتمعون كلهم على كيده وشفاء غيظهم منه، مث يعاجلونه وال ميهلونه، مل يقدر

ذلك إال ما كتبه اهللا عليه، مث قرر دعوم أحسن تقرير، وبني أن ربه تعاىل ورم الذي نواصيهم بيده هو 
وليه ووكيله القائم بنصره وتأييده، وأنه على صراط مستقيم، فال خيذل من توكل عليه وأقر به، وال 

وهي ! لسالم وبراهينهم وأدلتهم؟فأي آية وبرهان أحسن من آيات األنبياء عليهم ا. يشمت به أعداءه
  ].......شهادة من اهللا سبحانه هلم بينها لعباده غاية البيان

  معجزات كل نيب تناسب أهل زمانه
…  
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ورسلًا قَد قَصصناهم علَيك من قَبلُ ورسلًا لَم نقْصصهم : قطع اهللا املعذرة ببينات الرسل، قال تعاىل
كلَي١٦٤:النساء [ع [لِ : إىل قولهسالر دعةٌ بجح لَى اللَّهاسِ علنكُونَ لئَلَّا يل]أي] ١٦٥:النساء :

ما جاَءنا من بشريٍ وال نذيرٍ : أرسلنا أولئك الرسل لتنقطع احلجة وينقطع العذر، لئال يقولوا
لَما جاَءهم الْحق من عندنا قَالُوا لَوال أُوتي مثْلَ فَ: ، كما حكى اهللا ذلك عنهم وقال تعاىل]١٩:املائدة[

فاهللا سبحانه أرسل الرسل، وجعل ] ٤٨:القصص[ما أُوتي موسى أَولَم يكْفُروا بِما أُوتي موسى من قَبلُ 
تناسبه وتعجز أهل كل نيب فمعجزاته . معهم بينات ترجح جانبهم، وجعل هلم معجزات يظهر ا صدقهم

: زمنه، ومنهم من أخربنا اهللا مبعجزاته، كما أخرب عن صاحل أن من معجزاته تلك الناقة اليت قال هلم عنها
اليد، : وعن معجزات موسى أا تسع آيات، منها]. ١٥٥:الشعراء[لَها شرب ولَكُم شرب يومٍ معلُومٍ 

 والضفادع، والدم، وما أشبهها من اآليات املعجزة ألهل والعصا، وفلق البحر، والطوفان، والقمل،
أنه يربئ األكمه واألبرص وحييي املوتى بإذن اهللا، وخيربهم مبا يأكلون وما : وعن معجزات عيسى. زمانه

* اِإلشراقِ إِنا سخرنا الْجِبالَ معه يسبحن بِالْعشي و: وعن معجزات داود، منها قوله. يدخرون يف بيوم
 ابأَو ةً كُلٌّ لَهورشحم رالطَّيرِي : يف قوله: ومعجزات سليمان]. ١٩-١٨:ص[وجت يحالر ا لَهنرخفَس

 ابثُ أَصياًء حخر رِهاصٍ * بِأَمغَواٍء ونكُلَّ ب نياطيالشو * فَادي اَألصف نِنيقَرم رِينآخ٣٦:ص[و-
وكذلك معجزات نبينا ودالئل نبوته صلى اهللا عليه وسلم، ومنها هذا القرآن الذي حتدى به ]. ٣٨

فصحاء العرب يف زمانه فعجزوا عن معارضته، ومنها ما أجرى اهللا على يديه من اآليات اليت منها إخباره 
  باألمور
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وال شك أن هذه املعجزات يراد منها . اتاملغيبة، ومنها نصره وتأييده على أعدائه، وحنو ذلك من املعجز
ظهور صدق أولئك الرسل، وذلك أن اهللا تعاىل حيب أن يقطع العذر عن العاصي واملفرط، وحيب العذر 

، )ال أحد أحب إليه العذر من اهللا، من أجل ذلك أرسل الرسل: (إىل العباد، ولذلك ورد يف حديث
يعين إعذاراً وإنذارا، فهذا دليل على أنه ] ٦:املرسالت[را عذْرا أَو نذْ: وقال يف احلكمة من إرساهلم

]. ١٦٥:النساء[لئَلَّا يكُونَ للناسِ علَى اللَّه حجةٌ بعد الرسلِ : سبحانه قطع احلجة على الناس بقوله
 ومن تأمل آيات الرسل عرف صدقهم، ولكن إمنا صد عنهم من أعمى اهللا بصريته، وألجل ذلك عاقب
اهللا من كذم بأنواع من العقوبات، فأهلك قوم نوح بالغرق، مث عاداً وهم قوم هود، فأرسل اهللا عليهم 

  .الريح، وقوم صاحل وهم مثود عاقبهم اهللا بالصيحة، وأشباه ذلك
  عظم معجزة هود مع أا أخفى معجزات األنبياء

…  
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 يأم بآية ومعجزة بينة، ولكن قرر الشارح آية هود ذكر الشارح أن قوم هود كأم أنكروا رسالته ملا مل
ما جِئْتنا بِبينة : ومعجزته اليت أخذت من هذه اآليات يف سورة هود، وهي قول اهللا تعاىل حكاية عنهم

نا بِسوٍء إِنْ نقُولُ إِلَّا اعتراك بعض آلهت: فقالوا! يعين بآية معجزة، مث ظنوا أنه إمنا به جنون] ٥٣:هود[
ولكنه رد عليهم هذا الرد املتزن الذي يدل . أن آهلتنا تسلطت عليك فأصبتك جبنون: يعين] ٥٤:هود[

* فَكيدونِي جميعا ثُم ال تنظرون : على ثباته، فقرر أنه ال خيافهم ولو حصل اجتماعهم كلهم، حيث قال
بري وبر لَى اللَّهع كَّلْتوي تيمٍ إِنقتسم اطرلَى صي عبا إِنَّ رهتياصذٌ بِنآخ وإِلَّا ه ةابد نا مم كُم

وتقدم تفصيل الشارح وتفسريه هلذا، وأخذه من كونه فرداً يتحدى أمة من أقوى ] ٥٦-٥٥:هود[
وإِذَا بطَشتم : ربوت يف قولهوقد وصفهم اهللا باجل] ١٥:فصلت[من أَشد منا قُوةً : األمم حىت إم قالوا

 ارِينبج متطَشائتوا بكل كيد، ائتوا بكل : فهذا شخص واحد يتحداهم ويقول هلم]. ١٣٠:الشعراء[ب
ولكنكم ال تستطيعون؛ ألين معتمد على اهللا، متوكل على اهللا ريب وربكم، ! حيلة إن كنتم تستطيعون

لدواب مسخرة مذللة بأمره، فهذا وحنوه دليل على أن اهللا والذي يأخذ بنواصي مجيع الدواب، فكل ا
وبال شك أن اهللا أيده مبعجزات أخرى ال ندري ما هي، . قوى قلبه وثبته وذلك أعظم من بقية املعجزات

  .ما بقي ألحد على اهللا تعاىل حجة بعد الرسل: إذاً. لكن ذا تقوم احلجة على العباد
  على من خالفهمتصديق اهللا لعباده وأنبيائه حجة 

…  
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املصدق الذي يصدق الصادقني مبا : وهو يف أحد التفسريين) املؤمن(ومن أمسائه تعاىل : [قال رمحه اهللا
يقيم هلم من شواهد صدقهم، فإنه ال بد أن يري العباد من اآليات األفقية والنفسية ما يبني هلم أن الوحي 

م آياتنا في اآلفَاقِ وفي أَنفُِسهِم حتى يتبين لَهم أَنه الْحق سنرِيهِ: الذي بلغه رسله حق، قال تعاىل
مث ] ٥٢:فصلت[القرآن، فإنه هو املتقدم يف قوله قُلْ أَرأَيتم إِنْ كَانَ من عند اللَّه : أي] ٥٣:فصلت[

فشهد سبحانه لرسوله بقوله إن ما جاء ] ٥٣:فصلت[هِيد أَولَم يكْف بِربك أَنه علَى كُلِّ شيٍء ش: قال
به حق، ووعد أنه يري العباد من آياته الفعلية اخللقية ما يشهد بذلك أيضا، مث ذكر ما هو أعظم من 

ذلك كله وأجل، وهو شهادته سبحانه بأنه على كل شيء شهيد، فإن من أمسائه الشهيد الذي ال يغيب 
وهذا استدالل بأمسائه . هو مطلع على كل شيء مشاهد له، عليم بتفاصيلهعنه شيء وال يعزب عنه، بل 

وصفاته، واألول استدالل بقوله وكلماته، واستدالله باآليات األفقية والنفسية استدالل بأفعاله 



قال ) ومن أمسائه املؤمن: (وقوله. كل هذا تفصيل لبيان أنه سبحانه أقام احلجة وقطع املعذرة]. وخملوقاته
هو اللَّه الَّذي ال إِلَه إِلَّا هو الْملك الْقُدوس السالم الْمؤمن الْمهيمن الْعزِيز الْجبار الْمتكَبر : تعاىل
رسله وعباده املؤمنني، فيصدق الرسل مبا يظهر على : ، فهو الذي يصدق عباده، أي]٢٣:احلشر[

ويصدق املؤمنني مبا يذكرهم به ويؤيدهم عند خصومام لألعداء، أو أيديهم من املعجزات والرباهني، 
عند قتاهلم للكفار، فالنصر الذي جيريه على أيديهم هذا من التوفيق هلم، وكذلك احلجة اليت جيريها على 

وأما . ألسنتهم من التوفيق هلم، يصدقهم حىت يعرف صدقهم، ويعرف ذلك من قصده احلق والصواب
  وما تغنِي اآليات والنذُر عن قَومٍ ال يؤمنونَ: نه ال تغين عنه النذرمن زاغ عقله فإ
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، ]٤٧:سبأ[وهو علَى كُلِّ شيٍء شهِيد : ، قال تعاىل)الشهيد(كذلك من أمسائه تعاىل ]. ١٠١:يونس[
على عباده ومن مجلتهم رسله، الشاهد، والشاهد مأخوذ من املشاهدة، وذلك ألنه تعاىل شاهد : والشهيد

وشهادته على رسله سبحانه أنه شهد بصدق ما جاءوا به، وذلك مبا أجرى على أيديهم من اآليات 
والرباهني، وبذلك كله يعرف أنه ما بقي ألحد حجة بعد الرسل وبعد الكتب، فما بقي إال املعاندون 

  .الذين خيالفون احلق عناداً
  هللا وصفاته على صحة رسالة أنبيائهبيان صحة االستدالل بأمساء ا

…  
كيف يستدل بأمسائه وصفاته، فإن االستدالل بذلك ال يعهد يف : فإن قلت: [قال املؤلف رمحه اهللا

أن اهللا تعاىل قد أودع يف الفطرة اليت مل تتنجس باجلحود والتعطيل، وال بالتشبيه : االصطالح ؟ فاجلواب
ه وصفاته، وأنه املوصوف مبا وصف به نفسه ووصفه به رسله، وما والتمثيل، أنه سبحانه الكامل يف أمسائ

ومن كماله املقدس شهادته على كل شيء . خفي عن اخللق من كماله أعظم وأعظم مما عرفوه منه
واطالعه عليه، حبيث ال يغيب عنه ذرة يف السماوات وال يف األرض باطناً وظاهراً، ومن هذا شأنه كيف 

وكيف يليق بكماله أن يقر من !  به، وأن يعبدوا غريه وجيعلوا معه إهلاً آخر؟يليق بالعباد أن يشركوا
يكذب عليه أعظم الكذب، وخيرب عنه خبالف ما األمر عليه، مث ينصره على ذلك ويؤيده، ويعلي شأنه، 

وجييب دعوته، ويهلك عدوه، ويظهر على دينه من اآليات والرباهني ما يعجز عن مثله قوى البشر، وهو 
ومعلوم أن شهادته سبحانه على كل شيء، وقدرته وحكمته وعزته، ! ذلك كاذب عليه مفتر؟مع 

  ].......وكماله املقدس يأىب ذلك، ومن جوز ذلك فهو من أبعد الناس عن معرفته
  متكني اهللا لرسوله ونشر دينه وقهر أعدائه دليل على صحة الرسالة

…  



)١/٩٠(  

  

ه أنه لقي بعض النصارى الذين يكذبون برسالة النيب صلى اهللا عليه ذكر ابن القيم رمحه اهللا يف بعض كتب
قد طعنتم يف حكمة اهللا، وطعنتم يف قدرته، وطعنتم يف علمه ! أنتم أيها النصارى: وسلم، فقال هلم

إن تكذيبكم برسالة حممد صلى اهللا عليه : فقال! فاستغرب ذلك النصراين من هذا الكالم! واطالعه
، وذلك أننا وأنتم نشاهد أنه ادعى أنه نيب، وقامت على يديه هذه املعجزات وهذه وسلم طعن يف اهللا

! مث نصره اهللا يف مواطن كثرية! الدالالت اليت هي دالئل نبوة، فكيف يقيمها اهللا على يديه وهو كذاب؟
يه فانتصر على األعداء وهم كثريون، واملسلمون قلة، فكيف ينصره على أولئك األعداد وهو يكذب عل

! مث مكن اهللا لدينه، وانتشر هذا الدين الذي هو يف زعمكم دين باطل مكذوب! ويقول عليه ما مل يقل؟
فهل يليق حبكمة اهللا أن يعلي هذا الدين وهو دين باطل، وأن يظهره وأن ميكن ألهله، وأن يسلطهم على 

 كذبة متبعون لنيب ويفتحون البالد، ويدوخون العباد، وهم مع ذلك.. ويأسرون.. يقتلون: الناس
ال شك أن هذا طعن يف اهللا، فأنتم يا معشر النصارى قد طعنتم يف ربكم من حيث ال تشعرون؛ ! كذاب؟

وطعنتم يف حكمة اهللا، فإن اهللا حكيم يضع . حيث كذبتم هذا النيب الذي هو يف زعمكم ليس بنيب
أن يؤيده، وأن يظهر على يديه هذه األشياء يف مواضعها، فكيف يليق باهللا أن ينصره وأن يعلي سلطانه و

وكيف ! كيف ينصره وميكن له يف األرض؟! املعجزات وهو يسمع كالمه الذي هو افتراء عليه وكذب
وكيف يظهر من صفاته ما يكون سبباً يف ! وكيف يقبل بقلوم عليه؟! يهدي قلوب الناس إىل اتباعه؟

 يكذبون برسالته عليه الصالة والسالم، وهم وال شك أن هذا شيء واقعي حقيقي، فإن الذين! تصديقه؟
يشاهدون أن دينه احلق قد انتشر ومتكن حىت غطى ثلثي املعمورة، وحىت دان به أكثر العباد، وشهدوا 
حبسنه ومبالئمته، حىت األعداء مبجرد ما يسمعون دعوته، ويعرفون شريعته وطريقته، تنطلق ألسنتهم 

  ويتبعونه دون تلكؤ ودون توقف،حبسن ما جاء به، وتشهد بذلك عقوهلم 
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فإن هذا كله دليل على صحة هذا الدين، ودليل على قبول النفوس له، وأن الذين أنكروه إمنا انتكست 
فعلى هذا يعترب هذا التمكني من أكرب اآليات، . فطرهم ومل يعرفوا احلق مع قيام األدلة الواضحة عليه

سالته صلى اهللا عليه وسلم، حيث مكن اهللا له وحقق قول اهللا وأكرب املعجزات اليت تدل على صدق ر
وعد اللَّه الَّذين آمنوا منكُم وعملُوا الصالحات لَيستخلفَنهم في اَألرضِ كَما استخلَف الَّذين من : تعاىل

ضتي ارالَّذ مهيند ملَه نكِّنملَيو هِملقَب هِمفوخ دعب نم مهلَندبلَيو موصدق اهللا هذا ]٥٥:النور[ى لَه ،
الوعد، فمكن هلم دينهم الذي ارتضى هلم، وفتح هلم القلوب، وهيأ هلم األسباب ويسر هلم العسري 



 ودينِ الْحق ليظْهِره علَى هو الَّذي أَرسلَ رسولَه بِالْهدى: وظهر دين اهللا تعاىل، وحتقق قول اهللا عز وجل
، ] ٣٢:التوبة[ويأْبى اللَّه إِلَّا أَنْ يتم نوره : وقوله تعاىل] ٣٣:التوبة[الدينِ كُلِّه ولَو كَرِه الْمشرِكُونَ 

 ورِهن متم اللَّهلى سائر األديان، فتمم اهللا نوره الذي هو هذه الشريعة، وأظهر هذا الدين ع] ٨:الصف[و
ولو مل يكن هناك من دالئل نبوته اليت تدل على صدقه عليه . وال شك أن ذلك من أكرب املعجزات

الصالة والسالم، وصحة ما جاء به إال النصر والتمكني وفتح القلوب والبالد له، وما أيده به من هذا 
ه، فإذا أسلم يف أول النهار مل التمكني حىت أقبلت قلوب الناس إليه، وكان أحدهم يصبح وهو عدو ل

يأته الليل إال واإلسالم أحب إليه من الدنيا وما فيها؛ وذلك ملا يشاهدونه يف هذا اإلسالم من سهولة 
وحمبة وصالحية وانشراح صدر وفرح وانبساط، وقوة يقني، ال شك أن هذا من أكرب اآليات 

 إلثبات أن هذا الدين حق وأنه من عند اهللا واملعجزات، ولو مل يكن هناك آيات أخرى لكان هذا كافياً
  .سبحانه وتعاىل، هذا ما قرره الشارح يف هذا املوضع

)١/٩٢(  

  

  عدم نزول العقوبة مبحمد صلى اهللا عليه وسلم دليل على صدقه وكذب أعدائه
…  

وما يليق طريق اخلواص، يستدلون باهللا على أفعاله : والقرآن مملوء من هذه الطريق وهي: [قال رمحه اهللا
ثُم لَقَطَعنا منه * لَأَخذْنا منه بِالْيمنيِ * ولَو تقَولَ علَينا بعض اَألقَاوِيلِ : به أن يفعل وال يفعله قال تعاىل

 نيتالْو * اجِزِينح هنع دأَح نم كُمنا متعاىلوسيأيت لذلك زيادة بيان إن شاء اهللا] ٤٧-٤٤:احلاقة[فَم  .
هو اللَّه الَّذي ال : ويستدل أيضا بأمسائه وصفاته على وحدانيته وعلى بطالن الشرك، كما يف قوله تعاىل

كُونَ إِلَه إِلَّا هو الْملك الْقُدوس السالم الْمؤمن الْمهيمن الْعزِيز الْجبار الْمتكَبر سبحانَ اللَّه عما يشرِ
وأضعاف ذلك يف القرآن، وهذه الطريق قليل سالكها ال يهتدي إليها إال اخلواص، ] ٢٣:احلشر[

وطريقة اجلمهور االستدالل باآليات املشاهده؛ ألا أسهل تناوال وأوسع، واهللا سبحانه يفضل بعض 
ثُم لَقَطَعنا منه * لَأَخذْنا منه بِالْيمنيِ * ولَو تقَولَ علَينا بعض اَألقَاوِيلِ : قوله تعاىل]. خلقه على بعض

 نيتحق وصحيح، فإن كل من كذب على اهللا فإن اهللا ينتقم منه ولو بعد حني، ] ٤٦-٤٤:احلاقة[الْو
وهذه اَألنهار : فإن فرعون ملا كذب وادعى الربوبية عاقبه اهللا مع كون مصر قد أطاعت له، حىت قال هلم

جونَ ترصبي أَفَال تتحت نوال يكاد يبني * رِي م هِنيم وي هذَا الَّذه نم ريا خأَن ٥٢-٥١:الزخرف[أَم [
كذلك الكذابون يف زمن النيب . فماذا كانت عاقبته؟ انتقم اهللا منه وأغرقه وهم ينظرون. موسى: يعين

: سوف ندعي مثلما ادعى، فتنبأ شخص يقال له: لواعليه الصالة والسالم ملا ظنوا أن حممداً كاذب فقا



مسيلمة، فاخندع به بعض اجلهلة من عشريته، ولكن اهللا انتقم منه وسلط عليه املسلمني فقتل وضل 
  وكذلك تنبأ آخر يف. أتباعه

)١/٩٣(  

  

رف ذلك اليمن، فما متع إال ثالثة أشهر حىت انتقم اهللا منه وأهلكه، وهكذا كل من ظهر منه اعتداء، يع
فمن قرأ كتب التاريخ جيد أن هناك أناساً حاولوا التكرب والتجرب وحصل هلم شيء من . من قرأ التاريخ

امللك ومن القوة، فاستعملوا بطشهم وقوم، مث أمهلوا مدة ولكن أخذهم اهللا أخذ عزيز مقتدر، قال 
 حىت إذا أخذه مل يفلته وقرأ قول إن اهللا ليمهل الظامل: (النيب عليه الصالة والسالم يف احلديث الصحيح

فكون ] ) ١٠٢:هود[وكَذَلك أَخذُ ربك إِذَا أَخذَ الْقُرى وهي ظَالمةٌ إِنَّ أَخذَه أَليم شديد : اهللا تعاىل
هذا اإلسالم باقياً، ومستمراً يزيد ويظهر، كلما ضعف يف جهة مكن اهللا له يف جهة أخرى، وأهله حيبونه 

لون عليه، ويتمسكون به، ويؤثرونه ولو قتلوا وعذبوا، دليل على أنه من اهللا تعاىل، وأن ما يقولونه ويقب
وكون اهللا جل وعال يعجل العقوبة للكذابني واملفترين ويأخذهم وينتقم . ويعتقدونه هو الدين احلق

كيف ميكن هلم !  عليه؟منهم، دليل على أن اهللا ال يؤيد الكذابني وال ميكنهم، كيف ميكنهم وهم يفترون
هذا ال يليق حبكمة اهللا تعاىل، فإن من أمسائه ! يف األرض وهم كذابون يقولون عليه ويضلون عباده؟

فيستدل املرء على صحة هذا الدين وهذه العقيدة وهذا . احلكيم الذي يضع األشياء يف مواضعها
ار تلك األمساء، وآثار تلك الصفات، فإن بآث: التوحيد بآيات اهللا، ومبخلوقاته، وبأمسائه وبصفاته، يعين

من أمساء اهللا تعاىل احلكيم، وهو الذي يضع األشياء يف مواضعها، ومن أمسائه تعاىل العزيز، وهو الغالب 
ينتقم ممن خالف أمره، ويأخذه أخذ : لكل من خرج عن طاعته، ومن أمسائه أنه عزيز ذو انتقام، يعين

. يم، وهو أنه ال خيفى عليه علم شيء يف األرض وال يف السماءعزيز مقتدر، كذلك من أمسائه العل
وهكذا يقال أيضاً يف حكمته ويف خلقه ويف تدبريه وفيما قدره وقضاه يف هذا الكون، ال شك أن هذا 

  كله له آثار تدل على ما أعطاه اهللا تعاىل لعباده من الفكر ومن العقل، الذي رزق ووفق به

)١/٩٤(  

  

  .لوه وتقبلوهعباداً صاحلني قب
  توحيد عامة، وخاصة، وخاصة اخلاصة: بطالن قول من قسم التوحيد إىل

…  
فالقرآن العظيم قد اجتمع فيه ما مل جيتمع يف غريه، فإنه الدليل واملدلول عليه، والشاهد : [قال رمحه اهللا



ا أَنزلْنا علَيك الْكتاب يتلَى أَولَم يكْفهِم أَن: واملشهود له، قال تعاىل ملن طلب آية تدل على صدق رسوله
وإذا عرف أن توحيد اإلهلية . اآليات] ٥١:العنكبوت[علَيهِم إِنَّ في ذَلك لَرحمةً وذكْرى لقَومٍ يؤمنونَ 

هو التوحيد الذي أرسلت به الرسل وأنزلت به الكتب، كما تقدمت إليه اإلشارة، فال يلتفت إىل قول 
توحيد اخلاصة، وهو : والنوع الثاين. توحيد العامة: وجعل هذا النوع:  التوحيد إىل ثالثة أنواعمن قسم

إن القرآن : يقول]. توحيد قائم بالقدم، وهو توحيد خاصة اخلاصة: والنوع الثالث. الذي يثبت باحلقائق
رب، فإن املشركني ملا طلبوا الذي أنزله اهللا على قلب نبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم فيه الكفاية ملن اعت

 هبر نم اتآي هلَيزِلَ عال أُنقَالُوا لَوقال اهللا] ٥٠:العنكبوت[آيات و : كلَيا علْنزا أَنأَن هِمكْفي لَمأَو
 ابتهذا الكتاب كاف عن مجيع اآليات، ملا فيه من األخبار عن املتقدمني : أي] ٥١:العنكبوت[الْك
والقرآن قد بني حقيقة التوحيد الذي أرسلت به . ملتأخرين، فمن نظر فيه واعترب اكتفى بذلكوعن ا

! والذين حكى عنهم املؤلف أم جعلوا هذا النوع توحيد العامة. الرسل غاية البيان، وهو توحيد العبادة
وحيد خاصة توحيد اخلاصة، وت: هؤالء هم غالة الصوفية، أو أهل الوحدة، وجعلوا وراءه توحيدين

وكل ذلك ال دليل عليه، وإمنا األصل أن التوحيد الذي هو حق اهللا على عباده هو التوحيد . اخلاصة
األصلي الذي أمر الناس بأن يدينوا به ويتعلموه ويعبدوا اهللا تعاىل مبوجبه، وسيأيت بيان األدلة على أنواع 

  .......التوحيد، وعلى بقية أنواع العقيدة إن شاء اهللا تعاىل
…  

  ]٧[شرح العقيدة الطحاوية 

)١/٩٥(  

  

لقد ضل كثري من الناس يف التوحيد، فمن ذلك ضالل الصوفية يف الفناء واالحتاد، ومن ذلك ضالل 
املشبهة بغلوهم يف إثبات الصفات، واملعطلة الغالني يف نفي الصفات، وأهل السنة وسط بني الغالة 

  .واجلفاة
  صوفية خمالفون هلماألنبياء أكمل الناس توحيداً وال

…  
......  

  توضيح معىن توحيد اخلاصة وخاصة اخلاصة عند الصوفية
…  

مر بنا بيان شيء مما أوضحه اهللا تعاىل من العلم الذي هو أهم العلوم، وأن اهللا بينه عن طريق السمع، 
ع وتتلى، وعن طريق البصر، وعن طريق العقل، فبينه باآليات السمعية، وذلك بالقرآن والسنة اليت تسم



. وكذلك باآليات النظرية وهي املخلوقات اليت جعلها اهللا عالمات ودالالت يعترب ا أولو األلباب
وهكذا بينه عن طريق العقل، حيث أعطى اإلنسان فكراً وعقالً وذكاء يعقل به ما أمامه وما بني يديه، 

خلق له وما أمر به، مجلة وبكل ذلك ينتج نتيجة وهي معرفة املرء نفسه ومعرفة ربه، ومعرفة ما 
ونتيجة هذه املعرفة ومثرا هي العبادة اخلالصة هللا وحده، وترك عبادة ما سواه، فهذه هي . وتفصيالً

، فإن أول ما )ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا: (نتيجة هذه املعرفة ومدار كلمة اإلخالص اليت هي كلمة
ه وما بلغته، وهو ما عليه مجاهري األمة، وهو ما تعلمه دعت إليه الرسل كلمة التوحيد، وهو ما جاءت ب

املسلمون قدمياً وحديثاً، وال عربة مبن خالف يف ذلك من الصوفية الذين جعلوا هذه الكلمة توحيد 
) ال إله إال اهللا(إن كلمة : وقالوا. عامة، وخاصة، وخاصة خاصة: وذلك أم قسموا الناس إىل. العامة

توحيد خاصة اخلاصة، يعين خالصة ) هو هو(توحيد اخلاصة، وكلمة ) اهللا اهللا(توحيد العامة، وكلمة 
 أن األنبياء والرسل والصحابة وعلماء األمة كلهم من العامة الذين -قبحهم اهللا-فعند هؤالء . اخلالصة

ال يعرفون وال يفقهون، وعندهم أن الصوفية هم اخلاصة، يدخل يف ذلك أفرادهم وعلماؤهم، 
منهم إىل الذروة هم خاصة اخلاصة، فألجل ذلك جتدهم يف ذكرهم ال يزيدون على كلمة والواصلون 

  ، مع أا ال تدل)هو هو(

)١/٩٦(  

  

على معىن، وأما كلمة اإلخالص فإا دالة على معىن فهمه املدعوون، فدلت على إخالص العبادة هللا 
والء، فتشتمل على ) إال اهللا(براء، ) ال إله: (والتربؤ مما سواه، وهلذا تشتمل على والء وبراء، فإن قوله

فيها نفي : فيقال. اتصال باإلله وحده) إال اهللا(انفصال عن املألوهات، ) ال إله(اتصال وانفصال، فـ
والء وبراء، فلما كانت كذلك كانت جامعة ملعىن التوحيد : وإثبات، وفيها اتصال وانفصال، وفيها

معروف أنه ال بد من معرفة معناها، وذلك ألنه وجد من الذي هو توحيد الرسل، ولكن كما هو 
املتأخرين من يتكلم ا وهو ال يفهم مدلوهلا؛ فيجب على املسلم أن يفهم ما دلت عليه حىت يعبد اهللا 

  .تعاىل مبقتضاها
  كمال توحيد الرسل وبيان أكملهم يف ذلك

…  

)١/٩٧(  

  



داً األنبياء صلوات اهللا عليهم، واملرسلون منهم أكمل فإن أكمل الناس توحي: [قال املؤلف رمحه اهللا تعاىل
نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وحممد صلى اهللا : يف ذلك، وأولو العزم من الرسل أكملهم توحيدا، وهم

حممد وإبراهيم صلوات اهللا عليهما وسالمه، فإما قاما : وأكملهم توحيدا اخلليالن. وسلم عليهم أمجعني
م به غريمها علما ومعرفة وحاال ودعوة للخلق وجهادا، فال توحيد أكمل من الذي من التوحيد مبا مل يق

وهلذا أمر سبحانه نبيه أن يقتدي م فيه، كما قال . قامت به الرسل، ودعوا إليه، وجاهدوا األمم عليه
ولَئك أُ: تعاىل بعد ذكر مناظرة إبراهيم قومه يف بطالن الشرك وصحة التوحيد، وذكر األنبياء من ذريته

 هداقْت ماهدفَبِه ى اللَّهده ينفال أكمل من توحيد من أُمر رسول اهللا صلى اهللا عليه ]. ٩٠:األنعام[الَّذ
أصبحنا على : (وكان صلى اهللا عليه وسلم يعلم أصحابه إذا أصبحوا أن يقولوا. وسلم أن يقتدي م

 وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من فطرة اإلسالم، وكلمة اإلخالص، ودين نبينا حممد،
، فملة إبراهيم التوحيد، ودين حممد صلى اهللا عليه وسلم ما جاء به من عند اهللا قوالً وعمالً )املشركني

واعتقاداً، وكلمة اإلخالص هي شهادة أن ال إله إال اهللا، وفطرة اإلسالم هي ما فطر عليه عباده من 
إن أكمل التوحيد هو ]. يك له، واالستسالم له عبودية وذالً وانقياداً وإنابةحمبته وعبادته وحده ال شر

توحيد األنبياء، وأكملهم الرسل، فإن الرسل هم الذين قاموا بالدعوة واجلهاد، وكلفوا بالدعوة، وأكمل 
 ميثَاقَهم ومنك ومن وإِذْ أَخذْنا من النبِيني: الرسل هم أولو العزم، وهم مخسة ذكرهم اهللا تعاىل يف قوله

 ميرنِ مى ابيسعى ووسمو يماهرإِبوحٍ وا : ، وقوله]٧:األحزاب[نوحن ى بِهصا وينِ مالد نم لَكُم عرش
  الدينوالَّذي أَوحينا إِلَيك وما وصينا بِه إِبراهيم وموسى وعيسى أَنْ أَقيموا 

)١/٩٨(  

  

فَاصبِر كَما صبر أُولُوا الْعزمِ من : ، هؤالء هم أولو العزم الذين عناهم اهللا تعاىل بقوله]١٣:الشورى[
. ؛ وذلك ألم هم الذين صربوا وصابروا وهلم مكانة ومقام، فهم أفضل الرسل]٣٥:األحقاف[الرسلِ 

 صلى اهللا عليهما وسلم، وقد أخرب النيب صلى اهللا عليه وسلم إبراهيم وحممد: وأفضل اخلمسة اخلليالن
أن اهللا اختذه خليالً كما اختذ إبراهيم خليالً، فاخلليالن هلما مقام سام رفيع، ومها اللذان جاهدا يف اهللا، 

ومعلوم أن الرسل كلهم دعوا إىل التوحيد، . ودعوا إىل التوحيد أمت دعوة، ولقيا يف سبيل ذلك ما لقيا
أُولَئك الَّذين هدى اللَّه فَبِهداهم اقْتده : د أمر اهللا نبيه بأن يقتدي م كلهم، كما يف قوله تعاىلوق
وال شك أن من هداهم التوحيد، قال . فاقتد ديهم ومبا جاءك عنهم ومبا بلغك: ، أي]٩٠:األنعام[

، كل ]٢٥:األنبياء[إِالَّ نوحي إِلَيه أَنه ال إِلَه إِالَّ أَنا فَاعبدون وما أَرسلْنا من قَبلك من رسولٍ : تعاىل
رسول يوحى إليه ذا، فهذا من مجلة هداهم الذي أُمر النيب صلى اهللا عليه وسلم بأن يهتدي به، وأمته 

أصبحنا : قولوا: (لتبع له، وكذلك هذا الدعاء الذي كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يعلمه أصحابه يقو



إىل آخره، وذلك ألنه قول جامع؛ وذلك ألن فيه ذكر ملة ..) على فطرة اإلسالم وكلمة اإلخالص
أن من مجلة ما متسكنا به ملة أبينا إبراهيم الذي أمرنا اهللا تعاىل بأن نقتدي به، وملة : إبراهيم، يعين

  .سلمون بذلك فإم إن شاء اهللا على طريق النجاةاألنبياء الذين أُمر نبينا بأن يقتدي م، فإذا متسك امل
  توحيد الصوفية يفضي إىل الفناء واالحتاد

…  

)١/٩٩(  

  

فهذا توحيد خاصة اخلاصة الذي من رغب عنه فهو من أسفه السفهاء، قال تعاىل : [قال املؤلف رمحه اهللا
سه ولَقَد اصطَفَيناه في الدنيا وإِنه في اآلخرة لَمن الصالحني ومن يرغَب عن ملَّة إِبراهيم إِلَّا من سفه نفْ: 
 * نيالَمالْع برل تلَمقَالَ أَس ملأَس هبر وكل من له حس سليم وعقل ]. ١٣١-١٣٠:البقرة[إِذْ قَالَ لَه

واجلدل واصطالحهم وطرقهم البتة، بل رمبا يقع مييز به، ال حيتاج يف االستدالل إىل أوضاع أهل الكالم 
بسببها يف شكوك وشبه حيصل له ا احلرية والضالل والريبة، فإن التوحيد إمنا ينفع إذا سلم قلب 

وال شك أن النوع الثاين . صاحبه من ذلك، وهذا هو القلب السليم الذي ال يفلح إال من أتى اهللا به
ه توحيد اخلاصة وخاصة اخلاصة، ينتهي إىل الفناء الذي يشمر إليه والثالث من التوحيد الذي ادعوا أن

غالب الصوفية، وهو درب خطر يفضي إىل االحتاد، انظر إىل ما أنشد شيخ اإلسالم أبو إمساعيل 
ما وحد الواحد من واحد إذ كل من وحده جاحد توحيد : األنصاري رمحه اهللا تعاىل حيث يقول شعراً

 أبطلها الواحد توحيده إياه توحيده ونعت من ينعته الحد وإن كان قائله رمحه من ينطق عن نعته عارية
اهللا مل يرد به االحتاد، لكن ذكر لفظاً جممالً حمتمالً جذبه به االحتادي إليه، وأقسم باهللا جهد أميانه أنه معه، 

له لو كان مطلوباً ولو سلك األلفاظ الشرعية اليت ال إمجال فيها كان أحق، مع أن املعىن الذي حام حو
هذا : منا لنبه الشارع عليه، ودعا الناس إليه وبينه، فإن على الرسول البالغ املبني، فأين قال الرسول

أو ما يقرب من هذا املعىن، أو أشار ! توحيد العامة، وهذا توحيد اخلاصة، وهذا توحيد خاصة اخلاصة؟
  ].إليه؟

   الرسلتوحيد الصوفية ليس هو التوحيد الذي دعت إليه
…  

)١/١٠٠(  

  



 توحيد واحد ليس فيه فروع، وليس هناك توحيد -حقاً-نعرف أن التوحيد الذي دعت إليه الرسل 
خاصة وخاصة خاصة وعامة، بل الرسول دعا الناس كلهم إىل شيء واحد، وأمرهم بأن يتمسكوا به، 

ة، فأما هذا التقسيم الذي وهو اإلخالص هللا تعاىل، حبيث يعبدونه ويتركون عبادة ما سواه بعد املعرف
 قسموا التوحيد إىل ثالثة -وهم الصوفية-تدعيه هذه الطوائف فإنه مبتدع، فالطائفة اليت ادعت ذلك 

من . هو: وخاصة اخلاصة كلمة. اهللا: واخلاصة كلمة. فجعلوا كلمة ال إله إال اهللا، توحيد العامة: أقسام
ن حقاً لبينته الرسل ألممهم، فهذا يدل على أم مل لو كا! الذي سبقهم من الرسل إىل هذا التقسيم؟

ومع كونه ال دليل عليه فإنه يئول بسالكيه إىل اهلالك املعنوي، حبيث يضل . يسبقوا إليه وال دليل عليه
كثري من الذين خاضوا يف هذا العلم أدى م ذلك إىل . صاحبه ويتيه، ويؤدي به إىل احلرية والريب

كذلك يؤدي م إىل طريقة أخطر . تينا إن شاء اهللا لذلك أمثلة يف هذا الكتابالشك وإىل احلرية، ويأ
من ذلك وهي طريقة االحتاد، وهو مذهب باطل، وقد أشار إليه الشارح فيما سبق وهو مذهب الذين 

ما الدليل على ذلك؟ ومن الذي سبقكم إىل ذلك؟ فال جيدون : يقال هلم! جيعلون اخلالق متحداً باملخلوق
ويؤدي م أيضاً إىل طريق يسموا الفناء، والفناء عندهم هو غاية .  وال سابقاً من أهل العلمدليالً

يف -وهو الذي !  وصل إىل حضرية القدس-عندهم-املنازل، وأعلى املراتب، مىت وصل إليها العارف 
ىن خلالقه كما يهنأ بوجوده عن موجوده، حبيث يتالشى عن نفسه ويف..  يهنأ بعبادته عن معبوده-نظرهم

يقولون، وهلم عبارات بشعة ال حاجة بنا إىل أن نعرفها، واجلهل ا أوىل؛ وذلك ألن تلك املعارف وتلك 
فذكر املؤلف أن . الشطحات اليت وقعوا فيها سببها هذا اخلوض، وهو احلصول على رتبة خاصة اخلاصة

  .هذا طريق خطر، وأنه ال جيوز سلوكه
  ان معتقده سليماًأبيات اهلروي مومهة وإن ك

…  

)١/١٠١(  

  

ذكر املؤلف تلك األبيات اليت أنشدها أبو إمساعيل اهلروي يف آخر كتابه الذي مساه منازل السائلني، 
مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني، وذكر : والذي شرحه ابن القيم يف كتابه الذي مساه

 على أن حيملها حممالً حسنا، ولكن فيها شيء من هذه األبيات يف أول مدارج السالكني، وحرص
اإلمجال، وفيها شيء من اإليهام؛ ألن ظاهرها أن الناس كلهم مل يوحدوا اهللا، وال يقدر على توحيد اهللا 

ما وحد الواحد من واحد إذ كل من وحده جاحد ظاهره أن كل الناس حىت األنبياء مل : إال اهللا، فقوله
 الذي وحد نفسه، ولكن محلوه على أن اإلنسان ال يستطيع أن يعرف ذلك إال يكونوا موحدين وإمنا اهللا

مبعرفة من اهللا وتعريف منه، ومحله االحتاديون على مذهبهم، واجتذبوا أبا إمساعيل رمحه اهللا إليهم، 



وأقسموا باهللا جهد أميام إنه ملنهم، وكالمه يف احلقيقة موهم ولكن عقيدته سليمة وله مؤلفات تدل 
وعلى كل حال فطريقة الرسل وأتباعهم واألئمة . على أنه من أهل السنة، بينها العلماء يف ترمجته

والعلماء هي معرفة اهللا تعاىل بأمسائه وصفاته، وذكره مبا ورد ومبا أمر به ومبا بلغته رسله، وبذلك يكون 
الصوفية والشطحات، اإلنسان من العارفني ومن املوحدين، دون أن حيتاج إىل معرفة االصطالحات 

  .وتلك الكلمات اليت ما أنزل اهللا ا من سلطان
  بيان أن مصطلح الفناء وحنوه غلو يف الدين

…  

)١/١٠٢(  

  

هذه النقول والعقول حاضرة، فهذا كالم اهللا املرتل على رسوله صلى اهللا عليه : [قال املؤلف رمحه اهللا
د الرسول، وسادات العارفني من األئمة، هل جاء وسلم، وهذه سنة الرسول، وهذا كالم خري القرون بع

ذكر الفناء فيها، وهذا التقسيم عن أحد منهم؟ وإمنا حصل هذا من زيادة الغلو يف الدين املشبه لغلو 
يا أَهلَ الْكتابِ : اخلوارج، بل لغلو النصارى يف دينهم، وقد ذم اهللا تعاىل الغلو يف الدين وى عنه فقال 

لُوا فغال ت قإِالَّ الْح لَى اللَّهقُولُوا عال تو ينِكُمي ] ١٧١:النساء[ي دلُوا فغابِ ال تتلَ الْكا أَهقُلْ ي ،
دينِكُم غَير الْحق وال تتبِعوا أَهواَء قَومٍ قَد ضلُّوا من قَبلُ وأَضلُّوا كَثرياً وضلُّوا عن سواِء السبِيلِ 

ال تشددوا فيشدد اهللا عليكم، فإن من كان قبلكم شددوا : (وقال صلى اهللا عليه وسلم ] ٧٧:املائدة[
رواه أبو ) فشدد اهللا عليهم، فتلك بقاياهم يف الصوامع والديارات، رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم

مام االصطالحية اليت ذكر أن هذه االصطالحات مل يأت ا كتاب وال سنة، يعين كل: أوالً] . داود
يتغالون فيها، كتقسيم التوحيد إىل ثالثة، وتقسيم الفناء أيضاً إىل ثالثة، وما أشبه ذلك، فكلها ليس 

ذكر أن هذا بسبب الغلو والغلو هو الزيادة عن : ثانياً. عليها دليل، وإمنا هي اصطالحات من عندهم
إِنَّ اللَّه :  أن النصارى غلوا يف عيسى حيث قالوااملطلوب أو على الوارد، والتشدد فيه، وقد حكى اهللا

 ميرم ناب ِسيحالْم وأو ثالث ثالثة] ١٧:املائدة[ه : ثُ ثَالثَةثَال قَالُوا إِنَّ اللَّه ينالَّذ كَفَر لَقَد
 هذا من الغلو الذي ذمهم اهللا ]٣٠:التوبة[وقَالَت النصارى الْمِسيح ابن اللَّه : أو ابن اهللا] ٧٣:املائدة[

به، وقد وقع الغلو يف هذه األمة يف العبادات ويف غريها، كما فعلت اخلوارج، فإم غلوا حىت كفروا 
  ووقع الغلو يف بعض األشخاص كالرافضة حيث غلوا يف. بالذنوب

)١/١٠٣(  

  



. هم شيئاً من حق اهللاأهل البيت، حىت اعتقدوا فيهم العصمة، وفضلوهم على كثري من الرسل، وأعطو
يا أَهلَ الْكتابِ ال تغلُوا في دينِكُم وال تقُولُوا : وقد ذم اهللا تعاىل الغلو وى عنه كما يف سورة النساء

 قإِالَّ الْح لَى اللَّهويف سورة املائدة] ١٧١:النساء[ع :رغَي ينِكُمي دلُوا فغابِ ال تتلَ الْكا أَهقُلْ ي قالْح 
وكذلك يف األحاديث؛ ففي هذا احلديث . اآلية] ٧٧:املائدة... [وال تتبِعوا أَهواَء قَومٍ قَد ضلُّوا من قَبلُ

فإن قوماً شددوا فشدد اهللا (الذي ذكره النهي عن التشدد، وذم املتشددين فإن من املتشددين النصارى 
، وكذلك جاء الذم بلفظ الغلو يف قوله )ارات رهبانية ابتدعوهاعليهم، فتلك بقاياهم يف الصوامع والدي

، ذكر أنه أهلك من )إياكم والغلو، فإمنا أهلك من كان قبلكم الغلو يف الدين: (صلى اهللا عليه وسلم
كان قبلنا، ودين اهللا تعاىل وسط بني الغايل واجلايف، والغايل هو الزائد، واجلايف هو املقصر، ولعله يأتينا يف 

  .لغلو ما هو أوسع من هذا البحث إن شاء اهللا
  ..)ليس كمثله شيء: (الرد على املشبهة واملعطلة بقوله تعاىل

…  

)١/١٠٤(  

  

اتفق أهل السنة على أن اهللا ليس كمثله شيء ال يف ذاته ) والشيء مثله: (قوله : [قال املؤلف رمحه اهللا
ار يف كالم الناس لفظاً جممالً يراد به املعىن وال يف صفاته وال يف أفعاله، ولكن لفظ التشبيه قد ص

الصحيح، وهو ما نفاه القرآن ودل عليه العقل، من أن خصائص الرب تعاىل ال يوصف ا شيء من 
رد ]١١:الشورى[لَيس كَمثْله شيٌء : املخلوقات، وال مياثله شيء من املخلوقات يف شيء من صفاته 

رد على النفاة املعطلة، فمن جعل صفات ] ١١:الشورى[سميع البصري على املمثلة املشبهة، وهو ال
اخلالق مثل صفات املخلوق فهو املشبه املبطل املذموم، ومن جعل صفات املخلوق مثل صفات اخلالق 

له قدرة، وال علم، : ويراد به أنه ال يثبت هللا شيء من الصفات، فال يقال. فهو نظري النصارى يف كفرهم
حي، عليم، قدير؛ ألن : والزم هذا القول أنه ال يقال له ! ياة؛ ألن العبد موصوف ذه الصفاتوال ح

يف هذه العبارة وهذه اجلملة ]. العبد يسمى ذه األمساء، وكذا كالمه ومسعه وبصره وإرادته وغري ذلك
 للخالق باملخلوق، رد على املشبهة الذين غلوا يف اإلثبات حىت شبهوا اخلالق باملخلوق، فهناك مشبهة

  .......وهناك مشبهة ألفعال اخلالق بأفعال املخلوق، وهناك مشبهة للمخلوق باخلالق، والكل ضالون
  تشبيه اخلالق باملخلوق كفر

…  
كالنصارى الذين شبهوا عيسى باهللا فـ قَالُوا إِنَّ اللَّه هو الْمِسيح : الذين شبهوا املخلوق باخلالق

ومثلهم مجيع الذين يعظمون املخلوقني ويعطوم ] ٣٠:التوبة[الْمِسيح ابن اللَّه : لواأو قا] ١٧:املائدة[



شيئاً من حق اهللا، فإن هؤالء شبهوا املخلوق بالرب تعاىل حيث رفعوا املخلوق وأعطوه ما ال يستحق، 
ات ال يستحقها ومن هؤالء أيضاً القبوريون، فإن القبوريني الذين غلوا يف املخلوقني قد وصفوهم بصف

إال اخلالق، وال شك أن هؤالء شبهوا املخلوق ورفعوا قدره حىت أعطوه شيئاً من خصائص اخلالق 
  .سبحانه

  تشبيه أفعال اخلالق باملخلوق ضالل
…  

)١/١٠٥(  

  

فهو أن جتعل أفعال اهللا كأفعال املخلوق، أو جتعل أفعال املخلوق كأفعال اخلالق، : أما التشبيه يف األفعال
ولكن جيب أن نعرف أن اهللا تعاىل . صيل ذلك واألمثلة عليه معروفة وحتتاج إىل توسع ليس هذا حملهوتف

] ٥:طه[الرحمن علَى الْعرشِ استوى : موصوف ببعض األفعال وقد يوصف ا العبد، مثل قوله تعاىل
لتستووا علَى : اء، قال تعاىلفاهللا تعاىل أخرب بأنه استوى على العرش، واإلنسان موصوف أيضاً باالستو

 ورِهيء يف قوله. وليس االستواء كاالستواء] ١٣:الزخرف[ظُهاَء : كذلك وصف اهللا تعاىل نفسه باجو
وليس جميء اهللا مثل جميء املالئكة، بل جميء اهللا يليق به، وكذلك ] ٢٢:الفجر[ربك والْملَك صفّاً صفّاً 
هلْ ينظُرونَ إِالَّ أَنْ تأْتيهم الْمالئكَةُ أَو يأْتي ربك أَو يأْتي بعض آيات :  قال تعاىلوصف نفسه باإلتيان،

 كبا من األفعال، ] ١٥٨:األنعام[روليس إتيان اهللا كإتيان املالئكة واملالئكة خملوقون، فلهذا نقول إ
  .وال جيوز التشبيه فيها

  ات الذاتية ضاللالتشبيه يف الصف
…  

)١/١٠٦(  

  

وكذلك ال جيوز أيضاً التشبيه بالصفات الذاتية اليت أثبتها اهللا لنفسه، فإذا أثبت اهللا لنفسه اليدين يف 
: ال كيدي املخلوقني، وإذا أثبت لنفسه الوجه يف قوله: ، نقول]٦٤:املائدة[بلْ يداه مبسوطَتان : قوله

 ههجونَ ورِيد٥٢:عاماألن[ي[ويف قوله ، : ههجإِالَّ و كالٍء هيكُلُّ ش]ويف قول النيب ]٨٨:القصص ،
) حجابه النور، لو كشفه ألحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه: (صلى اهللا عليه وسلم

على وجهه يف وما بني القوم وبني أن ينظروا إىل رم إال رداء الكربياء : (ويف قوله صلى اهللا عليه وسلم
إنه وصف حقيقي، : ليس كمثله شيء يف ذلك، فأهل السنة يقولون: وأشباه ذلك، فنقول) جنة عدن



هذا هو معىن التشبيه، ولكن مسعنا أن هناك من استعمل . ولكن ليس مثل صفات املخلوقني وخصائصهم
فوان وحنوه، وجعلوا التشبيه وأراد به نفي الصفات، وهذه الطريقة سلكتها املعتزلة أتباع جهم بن ص

النفي مطلقاً، ونفوا عن اهللا كل صفة وجدت يف املخلوق، وزعموا أن إثباا تشبيه، فصاروا يتعلقون 
وال يتموا، أو ال يعملون بآخرها، فإن يف آخرها رداً ]١١:الشورى[لَيس كَمثْله شيٌء : ذه اآلية

: ابن أيب دؤاد قال ألحد اخللفاء: ربائهم يقال لهعليهم يف نفيهم للصفات، وقد روي أن كبرياً من ك
هرباً من إثبات السمع ) ليس كمثله شيء وهو العزيز احلكيم : ( أريد أن تكتب على الكعبة قوله

فال شك أن هؤالء غلواً يف النفي، والزم قوهلم أن كل صفة موجودة يف أي خملوق ال جيوز ! والبصر
 أن تنفوا صفة احلياة، وأن تنفوا صفة الوجود، وصفة الذات، وما يلزمكم: إثباا للخالق، يعين نقول

ملاذا : ال تشبه ذواتنا، قلنا: شبهتم، فاملخلوق له ذات، فإذا قالوا: إن هللا ذاتاً، قلنا: أشبه ذلك، وإذا قلتم
ل ومسعه ال يشبه مسع املخلوقني، وبصره ال يشبه بصر املخلوقني؟ وعلى كل حال فاآلية دلي: ال تقولون

  ألهل السنة، ولكن اختذها املعتزلة دليالً هلم ومل يعملوا بآخرها؛ ألن يف آخرها رداً عليهم،

)١/١٠٧(  

  

رد على املشبهة، وهو السميع البصري ] ١١:الشورى[لَيس كَمثْله شيٌء : قوله: يقول العلماء
طائفة غلت يف النفي، وطائفة : فتنيرد على املعطلة، فهذا بعض آية فيه رد على طائ] ١١:الشورى[

رد على الغالة يف اإلثبات وهو السميع البصري ] ١١:الشورى[لَيس كَمثْله شيٌء . غلت يف اإلثبات
  .رد على الغالة يف النفي] ١١:الشورى[

  الرد على املعطلة يف غلوهم يف نفي املشاة بني اخلالق واملخلوق
…  

......  
  نصوص اليت تذكر أمساء وصفات مشتركة بني اخلالق واملخلوقذكر بعض ال

…  

)١/١٠٨(  

  

: وهم يوافقون أهل السنة على أنه موجود، عليم، قدير، حي، واملخلوق يقال له: [قال املؤلف رمحه اهللا
هذا تشبيه جيب نفيه، وهذا مما دل عليه الكتاب والسنة وصريح : موجود، حي، عليم، قدير، وال يقال 

، وال خيالف فيه عاقل؛ فإن اهللا مسى نفسه بأمساء، ومسى بعض عباده ا، وكذلك مسى صفاته العقل



حياً عليماً قديراً رءوفاً : فسمى نفسه. بأمساء، ومسى ببعضها صفات خلقه، وليس املسمى كاملسمي
 ذه األمساء فقال رحيماً عزيزاً حكيماً مسيعاً بصرياً ملكاً مؤمناً جباراً متكرباً، وقد مسى بعض عباده :

 تيالْم نم يالْح رِجخ٩٥:األنعام[ي [ ٍيملالمٍ عبِغ وهرشبو]يمٍ ] ٢٨:الذارياتلالمٍ حبِغ اهنرشفَب
قَالَت ] ٢:اإلنسان[فَجعلْناه سميعا بصريا ] ١٢٨:التوبة[بِالْمؤمنِني رُءوف رحيم ] ١٠١:الصافات[
زِيزِ امأَةُ الْع٥١:يوسف[ر [ كلم ماَءهركَانَ وو]٧٩:الكهف [ انمؤكَانَ م نأَفَم]١٨:السجدة [

ومعلوم أنه ال مياثل احلي احلي وال العليم ] ٣٥:غافر[كَذَلك يطْبع اللَّه علَى كُلِّ قَلْبِ متكَبرٍ جبارٍ 
وال يحيطُونَ بِشيٍء من علْمه : وقال تعاىل . ئر األمساءالعليم، وال العزيز العزيز، وكذلك سا

إِنَّ ] ١١:فاطر[وما تحملُ من أُنثَى وال تضع إِلَّا بِعلْمه ] (١٦٦:النساء[أَنزلَه بِعلْمه ] ٢٥٥:البقرة[
 نيتالْم ةذُو الْقُو اقزالر وه لَ] ٥٨:الذاريات[اللَّهةً أَوقُو مهنم دأَش وه ملَقَهي خالَّذ ا أَنَّ اللَّهوري م

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يعلمنا االستخارة : (وعن جابر رضي اهللا عنه قال] ١٥:فصلت[
إذا هم أحدكم باألمر فلريكع ركعتني من غري : يف األمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول

اللهم إين أستخريك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك : فريضة، مث ليقل ال
  تقدر وال أقدر، وتعلم وال أعلم، وأنت عالم

)١/١٠٩(  

  

عاجل :  أو قال -الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا األمر خري يل يف ديين ومعاشي وعاقبة أمري 
يل مث بارك يل فيه، وإن كنت تعلم أن هذا األمر شر يل يف ديين  فاقدره يل ويسره -أمري وآجله 

 فاصرفه عين واصرفين عنه، واقدر يل اخلري -عاجل أمري وآجله:  أو قال -ومعاشي وعاقبة أمري 
ويف حديث عمار بن ياسر الذي رواه . رواه البخاري) ويسمي حاجته: حيث كان، مث رضين به، قال
اللهم بعلمك الغيب، : ( اهللا عليه وسلم أنه كان يدعو ذا الدعاء النسائي وغريه عن النيب صلى

وقدرتك على اخللق، أحيين ما كانت احلياة خريا يل، وتوفين إذا كانت الوفاة خريا يل، اللهم إين أسألك 
خشيتك يف الغيب والشهادة، وأسألك كلمة احلق يف الغضب والرضى، وأسألك القصد يف الغىن 

عيماً ال ينفد، وقرة عني ال تنقطع، وأسألك الرضى بعد القضاء، وأسألك برد العيش والفقر، وأسألك ن
بعد املوت، وأسألك لذة النظر إىل وجهك الكرمي، والشوق إىل لقائك بغري ضراء مضرة وال فتنة مضلة، 

رة وقوة، علماً وقد: فقد مسى اهللا ورسوله صفات اهللا). اللهم زينا بزينة اإلميان، واجعلنا هداة مهتدين
ومعلوم ] ٦٨:يوسف[وإِنه لَذُو علْمٍ لما علَّمناه ] ٥٤:الروم[ثُم جعلَ من بعد ضعف قُوةً : وقال تعاىل 

  ].أنه ليس العلم كالعلم، وال القوة كالقوة، ونظائر هذا كثرية، وهذا الزم جلميع العقالء



  الرد على املعطلة النفاة
…  

)١/١١٠(  

  

 ذا الرد على أولئك الذين كلما جاءم صفة هللا موجودة يف املخلوق نفوها عن اهللا تعاىل وجعلوها أراد
يلزمكم على هذا أن : جمازاً، أو تأولوها بتأويالت بعيدة، وزعموا أن إثباا فيه شيء من التشبيه، فيقال

وفيما . رد عليهم ذه اآلياتتفرقوا بني صفات املخلوقني، وأن جتمعوا بني صفام وصفات اخلالق، وي
العزيز، ومسى : أن اهللا مسى نفسه بعدة أمساء ومسى ا بعض خلقه، فمن أمسائه: تقدم من كالم املؤلف

امللك، ومسى به أيضاً بعض خلقه : ومن أمسائه] ٥١:يوسف[قَالَت امرأَةُ الْعزِيزِ : بعض خلقه بذلك بقوله
املؤمن، : ومن أمسائه] ٧٩:الكهف[وكَانَ وراَءهم ملك ] ٥٠:يوسف[نِي بِه وقَالَ الْملك ائْتو: يف قوله

كما يف سورة احلشر، وقد مسى به أيضاً بعض خلقه، وكثرياً ما يذكر املؤمن واملؤمنني واملؤمنات، ومن 
 قَلْبِ متكَبرٍ جبارٍ أمسائه اجلبار املتكرب، وقد مسى به أيضاً بعض خلقه كَذَلك يطْبع اللَّه علَى كُلِّ

ومعلوم أنه ليس االسم كاالسم، فليس امللك كامللك، وليس العزيز كالعزيز، وليس اجلبار ]. ٣٥:غافر[
كاجلبار، فملك اهللا ليس كملك املخلوق، وعزة اهللا ليست كعزة املخلوق، إذ عزة املخلوقني حمدودة، 

هللا نفسه السميع البصري وكَانَ اللَّه سميعا بصريا فكذلك إذا مسى ا. وهكذا يقال يف بقية األمساء
، عرف أنه ليس السمع ]٢:اإلنسان[فَجعلْناه سميعا بصريا : ، ومسى اإلنسان بقوله]١٣٤:النساء[

إدراك األصوات، والبصر : كالسمع، وليس البصر كالبصر، وإن كان االسم متحداً، فإن السمع هو
إذا : وكذلك يقال يف الصفات. هذا يف األمساء.ت واملرئيات، ولكن بينهما تفاوتإدراك املبصرا: هو

وصف اهللا نفسه بالعلم، ووصف به بعض خلقه، عرف أنه ليس العلم كالعلم، بل بينهما فرق، فعلم اهللا 
ليس كعلم املخلوق الذي هو حادث، والذي يعتريه نسيان وتغري، فاهللا وصف نفسه بالعلم وهو صفة 

  ، فال يعتريه جهل وال تتغري معلوماته وهو بِكُلِّ شيٍءذاتية

)١/١١١(  

  

 يمل٢٩:البقرة[ع [ هلْمإِلَّا بِع عضال تثَى وأُن نلُ ممحا تمو]ووصف أيضاً بعض خلقه ] ١١:فاطر
درة كما يف هذه وكذلك الق. وليس العلم كالعلم] ٧٦:يوسف[وفَوق كُلِّ ذي علْمٍ عليم : بالعلم

إن كنت تعلم أن هذا األمر خري : (ويف قوله) بعلمك الغيب وقدرتك على اخللق: (األحاديث يف قوله
فإذا أثبتها املسلم فإن عليه أن يعتقد أنه ليس . وما أشبه ذلك، وال شك أن هذا إثبات هلذه الصفة) يل



 وصفة اخلالق تليق به، وذا إن شاء اهللا معناها كاملعىن الذي يثبت للمخلوق، بل صفة املخلوق تليق به،
يصري املؤمن موحدا، فإذا أثبت الصفات ومل يعتقد فيها شيئاً من التشبيه، المتناع التشابه بني صفات 
اخلالق وصفات املخلوق، ومل ينفها عن اخلالق، واعتقد أا حقيقة الئقة باخلالق سبحانه، وأن صفات 

بل املشبه كما عرفنا .  وليس كذلك صفات اخلالق فال يكون هذا مشبهاًاملخلوق يعتريها التغري والنقص،
! يد اهللا كأيدينا، ومسعه كأمساعنا، وذاته كذوات املخلوق؛ تعاىل اهللا عن ذلك: هو الذي يبالغ فيقول

فَال : هويف قول] ٦٥:مرمي[هلْ تعلَم لَه سميا : وهؤالء هم الذين رد اهللا عليهم بعدة آيات كما يف قوله
ولَم يكُن لَه : ، وقوله]٢٢:البقرة[فَال تجعلُوا للَّه أَندادا : ويف قوله] ٧٤:النحل[تضرِبوا للَّه اَألمثَالَ 

 دا أَحوأشباه ذلك، فإن هذا رد على الذين جعلوا املخلوق كاخلالق، أو اخلالق ] ٤:اإلخالص[كُفُو
  !كاملخلوق، تعاىل اهللا عن قوهلم

  ]٨[شرح العقيدة الطحاوية 
خيالف يف إثبات الصفات هللا تعاىل كثري من الفرق، وهم درجات يف اإلنكار، وقد رد عليهم أهل السنة، 
وألزموا من أثبت صفة بإثبات مجيع الصفات، ومن أثبت األمساء فقط بإثبات الصفات، بل ألزموا من 

ذات، وليس هذا فحسب، فقد ألزموا الدهرية بإثبات أنكر األمساء والصفات بإثباا بناء على إثباته لل
  .خالق واجب الوجود له أمساء وصفات
  وسطية أهل السنة بني املشبهة والنفاة

…  

)١/١١٢(  

  

. وتوحيد األمساء والصفات. توحيد يف املعرفة واإلثبات، وهو توحيد الذات: تقدم أن التوحيد قسمان
وتوحيد الطلب والقصد، وتوحيد . توحيد الصفات: ينويسمى الثا. توحيد الربوبية: يسمى األول

وتوحيد الذات أو الربوبية قد أقر به املشركون، وإمنا أنكره بعض . الطلب والقصد هو توحيد العبادة
ا ما هي إِلَّا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وم: الدهرية الذين خيالفون املعقول واملنقول، وهم الذين يقولون

 رها إِلَّا الدكُنلهوأما توحيد الصفات فقد تقدم أيضاً تعريفه، وأنه إفراد اهللا تعاىل ]. ٢٤:اجلاثية[ي
بصفات الكمال، واعتقاد أنه موصوف بكمال الصفات، وأنه مرته عن صفات النقص، وأن صفاته 

 فالنفي هو نفي مماثلة املخلوقات، الثابتة له ال يشبهه فيها غريه، فينبين هذا النوع على النفي واإلثبات،
ومساه السلف توحيداً لكثرة من خالف فيه يف زمام فقد كان . واإلثبات هو إثبات صفات الكمال

اخلالف يف إثبات الصفات شديداً، حيث دخل يف اإلسالم من أنكر حقيقة الصفات، ونفى صفات 
األدلة اليت تبني ثبوت تلك الصفات هللا الكمال عن الرب سبحانه وتعاىل، فاحتاج السلف أن يعتنوا ب



سبحانه، واألدلة اليت تبني توحده، وعدم مشاة املخلوقات للرب تعاىل يف خصائصه أو شيء من 
مث ذكرنا عن السلف أم مع اإلثبات ينفون التشبيه، ولكن املبالغة يف النفي قد صارت مسة . صفاته

نسان يبالغ يف نفي التشبيه فامه أنه من نفاة إذا رأيت اإل: للمعطلة، ولذلك يقول بعض السلف
ال ] ١١:الشورى[الصفات، وذلك ألن كثرياً من النفاة يرددون أن اهللا ال شبيه له لَيس كَمثْله شيٌء 

ال يشبه األنام، ويقصدون بذلك نفي الصفات كلها، ويدعون أن كل صفة وجدت يف .. يشبهه شيء
الق، وهذا يف احلقيقة تعطيل، وإمنا الواجب أن تثبت على ما يليق باخلالق املخلوق ال جيوز إثباا للخ

وقد قرأنا اآليات اليت فيها أن اهللا وصف . تعاىل، وينفى عنها مشاة املخلوق، هذه هي طريقة أهل السنة
  نفسه بصفات موجودة يف

)١/١١٣(  

  

إن اهللا تعاىل : م التماثل، فنحن نقولاملخلوق، ومسى نفسه بأمساء قد مسى ا بعض اخللق، وأنه ال يلز
مسيع بصري، واإلنسان مسيع بصري، ولكن ليس هذا كهذا، وهكذا يقال يف بقية األمساء والصفات كما 
تقدم، فنستحضر أن املبالغة يف نفي الشبيه قد يتخذها النفاة ذريعة إىل نفي الصفات كما تقدم، وسيأيت 

  .... ...الكالم على هذه اجلملة وما بعدها
  إلزام املخالفني ألهل السنة بإثبات إله متصف مبا وصف به نفسه

…  
......  

  إلزام من أثبت بعض الصفات بإثبات الصفات األخرى
…  

)١/١١٤(  

  

وإِنه لَذُو علْمٍ لما ] ٥٤:الروم[ثُم جعلَ من بعد ضعف قُوةً : وقال تعاىل : [قال املؤلف رمحه اهللا تعاىل
وهذا الزم . ، ومعلوم أنه ليس العلم كالعلم، وال القوة كالقوة، ونظائر هذا كثرية]٦٨:يوسف[مناه علَّ

جلميع العقالء، فإن من نفي صفة من صفاته اليت وصف اهللا ا نفسه، كالرضى والغضب واحلب 
رادة والكالم فأنت تثبت له اإل: قيل له ! والبغض وحنو ذلك، وزعم أن ذلك يستلزم التشبيه والتجسيم

والسمع والبصر، مع أن ما تثبته له ليس مثل صفات املخلوقني، فقل فيما نفيته وأثبته اهللا ورسوله مثل 
هنا يرد على بعض النفاة، وهم من يدعون باألشاعرة، فإم يثبتون ]. قولك فيما أثبته، إذ ال فرق بينهما



ون له احلياة، ومع ذلك ينفون الصفات الفعلية، أن اهللا يسمع ويبصر ويتكلم ويقدر ويعلم ويريد، ويثبت
فنفوا أن اهللا حيب أو يبغض أو يفرح، وكذلك ينفون أن هللا سبحانه وجهاً أو يداً كما أثبت لنفسه، 

إن هذه موجودة يف املخلوق، فاملخلوق : فإذا طلب منهم سبب النفي قالوا. وهكذا بقية الصفات
أنتم تقولون إن اهللا يريد : إذاً! عجباً لكم: قيل هلم.  مثلهيغضب ويرضى وحيب ويبغض، فال يكون الرب

ويعلم ويسمع ويتكلم ويقدر، واملخلوقون كذلك، هلم إرادة ومسع وبصر وعلم وقدرة، فما الفرق بني 
وال جيدون سبيالً إىل الفرق، فتنقطع بذلك حجتهم، حيث فرقوا بني ما مجع اهللا ! ما أثبتم وما نفيتم؟

  .إلرادة ونفوا احملبة، وال فرق بينهمابينه، فأثبتوا ا
  إلزام من أثبت األمساء بإثبات الصفات

…  

)١/١١٥(  

  

: فأنت تثبت له األمساء احلسىن مثل : قيل له ! أنا ال أثبت شيئا من الصفات: فإن قال : [قال رمحه اهللا
اثال ملا يثبت للعبد، عليم حي قادر، والعبد يسمى ذه األمساء، وليس ما يثبت للرب من هذه األمساء مم

هذه طائفة أخرى من النفاة وهم املعتزلة الذين ال يثبتون ]. فقل يف صفاته نظري قولك يف مسمى أمسائه
إخل، تعاىل اهللا عن قوهلم، ولكنهم ... شيئاً من الصفات، فال يثبتون أن اهللا حي وال مسيع وال بصري 

يثبتون هذه كأمساء، ..  قدير حي مريد ملك قدوسإن اهللا مسيع بصري عليم: يثبتون األمساء فيقولون
املخلوق أيضاً يسمى حياً، ويسمى قديراً، ويسمى : فيقال هلم. ولكنهم ال جيعلوا دالة على صفات

ويقال . عليماً، فقد أثبتم أمساء موجودة يف املخلوق، فإذا أثبتم األمساء لزمكم إثبات الصفات فال فرق
: إننا نثبتها على أا أمساء ينادى ا الرب تعاىل، قلنا: ما أثبتوا، إذا قالواهلم فيما نفوا مثل قوهلم في

املخلوق ينادى ا، فإذا كان ال يلزم التشبيه مع كوا ثابتة للمخلوق، فلماذا ال تثبتون الصفات 
  .وجتعلوا مناسبة للموصوف

  إلزام من أثبت الذات بإثبات األمساء والصفات
…  

)١/١١٦(  

  

وأنا ال أثبت له األمساء احلسىن، بل أقول هي جماز، وهي أمساء لبعض : فإن قال : [ه اهللاقال رمح
فال بد أن تعتقد أنه موجود وحق، قائم بنفسه، : قيل له ! مبتدعاته، كقول غالة الباطنية واملتفلسفة



، وأضل منهم، هذا قول طائفة أخرى أشد من املعتزلة]. واجلسم موجود قائم بنفسه، وليس هو مماثال له
إنا ال نثبت األمساء وال نثبت الصفات وهذه : وهم غالة الباطنية واملالحدة وغالة الفالسفة، يقولون

. األمساء اليت يسمى ا اهللا ليست حقيقة، وإمنا هي جماز، وهي أمساء لبعض املخلوقات أو املخترعات
املخلوق كذلك موجود وقائم بنفسه، فإذا ال بد أنكم تثبتون أن اهللا موجود وقائم بنفسه، و: فيقال هلم

أثبتم هذا الوصف الذي هو موصوف به املخلوق فقد وقعتم فيما فررمت منه، فإنكم فررمت من التشبيه 
  .ووقعتم فيه، فال حميد لكم عن ذلك، فهذا يبني تناقض هؤالء النفاة

  إلزام الدهرية بإثبات إله واجب الوجود
…  

)١/١١٧(  

  

معلوم بصريح العقل أن : قيل له . أنا ال أثبت شيئا بل أنكر وجود الواجب: إن قال ف: [قال رمحه اهللا
املوجود إما واجب بنفسه، وإما غري واجب بنفسه، وإما قدمي أزيل، وإما حادث كائن بعد أن مل يكن، 

ا غين عما وإم. وإما خملوق مفتقر إىل خالق، وإما غري خملوق وال مفتقر إىل خالق، وإما فقري إىل ما سواه
سواه، وغري الواجب بنفسه ال يكون إال بالواجب بنفسه، واحلادث ال يكون إال بقدمي، واملخلوق ال 
يكون إال خبالق، والفقري ال يكون إال بغين عنه، فقد لزم على تقدير النقيضني وجود موجود واجب 

ى الدهرية والشيوعية هذه حجة عل]. بنفسه، قدمي أزيل خالق غين عما سواه، وما سواه خبالف ذلك
إن هذه املوجودات : وحنوهم الذين ينكرون واجب الوجود، فيحتج عليهم حبجة عقلية، فيقال هلم

إن احملدث الذي أحدثه يفتقر إىل حمدث آخر لزم : حادثة، واحلادث ال بد له من حمدث، وإذا قلنا
واجب :  إن املوجودات قسمان:ويقال أيضاً. إذاً هناك حمدث هلا وهو اهللا تعاىل: التسلسل، فيقال

الوجود، وممكن الوجود، وواجب الوجود هو اخلالق، وممكن الوجود هو املخلوق؛ ألنه ميكن أن يوجد 
غين بنفسه ال حيتاج إىل غريه وهو اخلالق، وفقري : وتنقسم أيضاً إىل قسمني. وألنه يأيت عليه الفناء

قر ووصف الفقر الزم له، ولذلك يقول شيخ بالذات مفتقر إىل غريه وهو املخلوق، فاملخلوق مفت
: والفقر يل وصف ذات الزم أبداً كما الغىن أبداً وصف له ذايت يقول: اإلسالم ابن تيمية يف قصيدة له

إن الفقر وصف ذايت للمخلوقات، وأن الغىن الذايت وصف للخالق تعاىل، فاهللا غين بذاته، واملخلوق فقري 
وإذا سألنا العاقل عن ]. ١٥:فاطر[أَنتم الْفُقَراُء إِلَى اللَّه واللَّه هو الْغنِي الْحميد يا أَيها الناس : بذاته

هذه األشياء، اضطر إىل االعتراف بأن هناك خالقاً غنياً قائماً بنفسه، قدمياً أزلياً غري مسبوق بعدم، وال 
  املوجودات اليت وجدت وتفىن، أن املوجود ال بد لهيأيت عليه الفناء، وذلك أخذاً بعني االعتبار من هذه 

)١/١١٨(  



  

فإذا مل يكونوا خلقوا من ] ٣٥:الطور[أَم خلقُوا من غَيرِ شيٍء أَم هم الْخالقُونَ : من موجد، قال تعاىل
 فليس غري شيء، تعني أم خملوقون من شيء، وإذا مل يكونوا هم اخلالقني تعني أن هلم خالقاً خلقهم،

اإلنسان خيلق نفسه، وإال حلرص على أن يكمل خلقه، وكذلك ليس هو خيلق ولده، وإال حلرص على أن 
يكون ولده على أحسن ما يكون، فنحن نشاهد أن اإلنسان يولد له ولد مشلول، ويولد له أوالد ناقصو 

 إناث وذكور، وذلك اخللقة، ويولد له من هم ناقصو العقلية، وكذلك قد يولد له ذكور، أو إناث، أو
دليل على أنه ليس هو الذي خيتار، وليس هو الذي يقدر لنفسه، بل هناك من خيلق هذا اخللق ويقدره، 

ما دام أن هذا : إذاً. وهو اخلالق وحده، فعرف بذلك أن هذا الوجود مفتقر إىل موجد واجب الوجود
فات تناسبه ال تشبه صفات الوجود مفتقر إىل موجب، فيلزم أن يكون ذلك املوجد موصوفاً بص

فهناك فرق كبري بني اخلالق واملخلوق، : إذاً. املخلوق، وإال ألتى عليه ما يأيت على املخلوق من الفناء
فاخلالق حي ال ميوت، واملخلوق ميوت، واخلالق قدمي غري مسبوق بعدم، واملخلوق مسبوق بعدم، خيلق مث 

فهذا . خلوق فقري بالذات ال غىن له عن ربه طرفة عنييفىن، كما هو مشاهد، واخلالق غين بنفسه، وامل
حيتج به على هؤالء النفاة الذين ينكرون أن يكون للوجود موجد، ويسندون األشياء إىل الطبائع، تعاىل 

اهللا عن قوهلم، والطبائع ال بد هلا من طابع، فليس هناك معتمد يعتمدونه ويستندون إليه إال عقول 
  .ترهام وأباطيلهمفاسدة، فال يلتفت إىل 

  وجود املخلوقات يدل بالضرورة على وجود خالقها
…  

)١/١١٩(  

  

وقد علم باحلس والضرورة وجود موجود حادث كائن بعد أن مل يكن، واحلادث ال : [قال رمحه اهللا
ود يكون واجباً بنفسه، وال قدمياً أزلياً، وال خالقاً ملا سواه، وال غنياً عما سواه، فثبت بالضرورة وج

أحدمها واجب، واآلخر ممكن، أحدمها قدمي واآلخر حادث، أحدمها غين واآلخر فقري، : موجودين
أحدمها خالق واآلخر خملوق، ومها متفقان يف كون كل منهما شيئاً موجوداً ثابتاً، ومن املعلوم أيضا أن 

وميتنع، وأحدمها جيب أحدمها ليس مماثال لآلخر يف حقيقته، إذ لو كان كذلك لتماثال فيما جيب وجيوز 
قدمه وهو موجود بنفسه، واآلخر ال جيب قدمه وال هو موجود بنفسه، وأحدمها خالق واآلخر ليس 

فلو متاثال للزم أن يكون كل منهما واجب القدم ليس . خبالق، وأحدمها غين عما سواه واآلخر فقري
غنياً غري غين، فيلزم اجتماع بواجب القدم، موجوداً بنفسه غري موجود بنفسه، خالقاً ليس خبالق، 

]. الضدين على تقدير متاثلهما، فعلم أن متاثلهما منتف بصريح العقل، كما هو منتف بنصوص الشرع



إننا نشاهد أن على األرض : هذا تكميل للحجة العقلية يف الرد على الشيوعيني والدهريني، فهو يقول
شجار والنباتات وحنوها، ونعرف أا كائنة هذا املخلوق، الذي هو اإلنسان واحليوان والدواب واأل

حية، ونعرف أا موجودة وأا أشياء، ونعرف أا حادثة مسبوقة بعدم، ونعرف أنه يأيت عليها الفناء 
والعدم، فتيبس األشجار وتنقطع الثمار مثالً، ومتوت الدواب واحلشرات وحنوها وتتوالد، وميوت 

دليل يبني أا حادثة، واحلادث فقري، فال بد أن يكون الذي أحدثه اإلنسان وخيلفه غريه وهكذا، فهذا ال
غين، واحلادث عاجز، وال بد أن يكون الذي أحدثه قادر كامل القدرة، واحلادث مستجد وال بد أن 

. يكون الذي أحدثه قدمي، فإذا كان كذلك فالذين ينكرون هذا الدليل العقلي قد أنكروا احملسوس
بني واجب .. بني الغين والفقري.. بني املخلوق واخلالق.. ني احلادث واحملدثونعرف الفرق الكبري ب

  بني املوجود بنفسه وبني املوجود.. الوجود وممكن الوجود أو جائز الوجود

)١/١٢٠(  

  

وأما األدلة السمعية فإا . بغريه، ففرق كبري بني هذا وهذا، فبهذا الدليل العقلي يرد على هذه الطوائف
ر، وكثرياً ما حيتج اهللا تعاىل باآليات الظاهرة على وجوده وعلى عظمة شأنه وحنو ذلك، وقد أشهر وأظه

  .تقدم لنا شيء من األدلة على ذلك
  االتفاق يف التسمية بني ما للخالق واملخلوق ال يلزم منه املشاة

…  
ى ما اتفقا فيه كان فعلم ذه األدلة اتفاقهما من وجه واختالفهما من وجه، فمن نف: [قال رمحه اهللا

معطال قائال بالباطل، ومن جعلهما متماثلني كان مشبهاً قائالً بالباطل واهللا أعلم؛ وذلك ألما وإن اتفقا 
يف مسمى ما اتفقا فيه، فاهللا تعاىل خمتص بوجوده وعلمه وقدرته وسائر صفاته، والعبد ال يشركه يف شيء 

]. درته، واهللا تعاىل مرته عن مشاركة العبد يف خصائصهمن ذلك، والعبد أيضاً خمتص بوجوده وعلمه وق
أن اخلالق واملخلوق مشتركان يف األمساء، فاخلالق شيء واملخلوق شيء، اخلالق موجود واملخلوق : أي

اهللا حي، واإلنسان حي، : موجود، اخلالق ثابت واملخلوق ثابت، وكذلك يف بعض الصفات، يقال مثالً
تفاق ال يلزم منه التشابه، بل بينهما فرق كبري، إذا عرفنا داللة العقل على وما أشبه ذلك، لكن هذا اال

وجود خالق قدير قدمي أزيل قادر ال يعجزه شيء، وال خيرج عن قدرته شيء، عرف بذلك أن املخلوق 
فيثبت بذلك وجود اخلالق، واتصافه بالصفات . إىل آخر ما تقدم.. ينايف هذه الصفات، فهو حمدث وفقري

يتصف ا املخلوق، ولكن ال يلزم التشابه بني صفة اخلالق وصفة املخلوق، كما ال يلزم التشابه بني اليت 
وإذا اتفقا يف مسمى الوجود والعلم والقدرة، فهذا املشترك مطلق كلي يوجد يف : [قال رمحه اهللا. الذاتني

 موضع اضطرب فيه كثري من األذهان ال يف األعيان، واملوجود يف األعيان خمتص ال اشتراك فيه، وهذا



النظار، حيث تومهوا أن االتفاق يف مسمى هذه األشياء يوجب أن يكون الوجود الذي للرب كالوجود 
وهذا خطأ، فإنه إذا اتفق اثنان يف اسم مل يلزم أن يكون هذا كهذا، فإننا نسمي : أي]. الذي للعبد

  الشجر

)١/١٢١(  

  

واإلنسان حي، والشجر حي، وال يلزم أن يكون هذا كهذا، حياً، ونسمي احليوان حياً، فالبعري حي 
موجود يف هذه البلد جبال، فاجلبال موجودة واحليوانات موجودة، فاتفقت يف كلمة الوجود، : ويقال

اهللا حي : وال يلزم أن تكون اجلبال كاحليوانات، بل بينها فرق، فما دام كذلك فال يلزم إذا قلنا
تشابه بينهما، فليست هذه احلياة كهذه احلياة، وال العلم كالعلم، وال واإلنسان حي، أن يكون هناك 

وطائفة ظنت : [قال رمحه اهللا. القدرة كالقدرة، وعرف بذلك ضالل هذه الطوائف يف هذه التقديرات
أن لفظ الوجود يقال باالشتراك اللفظي، وكابروا عقوهلم؛ فإن هذه األمساء عامة قابلة للتقسيم، كما 

وجود ينقسم إىل واجب وممكن وقدمي وحادث، ومورد التقسيم مشترك بني األقسام، واللفظ امل: يقال 
لفظ املشتري : املشترك كلفظ املشتري الواقع على املبتاع والكوكب، ال ينقسم معناه، ولكن يقال 

وهذه ]. يقال على كذا أو على كذا، وأمثال هذه املقاالت اليت قد بسط الكالم عليها يف موضعه
إن هناك وجوداً يف األعيان : وائف من املتكلمني يبالغون يف مثل هذه األشياء، ويرد عليهم فيقال مثالًط

ووجوداً يف األذهان، واملعىن املوجود يف األذهان هو ما يتخيله اإلنسان بعقله، ولكن قد يتخيل وقد 
 منه التماثل، فإذا مثل يصور بعقله أشياء غري حقيقية، فعرف بذلك أن الوجود يف األذهان ال يلزم

وأما الذين قالوا إن الوجود لفظ مقول . اإلنسان يف ذهنه شيئاً أو ختيل أشياء مل يلزم أن تكون واقعية
باالشتراك اللفظي، فال شك أن هؤالء أيضاً أخطئوا، ومعلوم أن هناك كلمات تشترك فيها موجودات 

ى الذي يشتري منك سلعة، وتقع على تقع عل) املشتري(ولكن ختتلف املسميات، فعندنا كلمة 
وأما قوهلم . هذا الكوكب امسه املشتري، ومعلوم أن هذا كوكب وهذا إنسان: الكوكب املشهور، فيقال

مشتركة لفظاً، فهذا خطأ، فإن اللسان الذي تكلمت به العرب تدل على أن املوجود ) موجود(إن كلمة 
   يقال للموجود يف الذهن إنهوال. هو الذي له وجود يف األعيان ويدرك بالعني

)١/١٢٢(  

  

موجود حيث إنه ال يدرك باألعيان، فال بد أن يكون الوجود مدركاً باألعني ال مقدراً يف الذهن، فظهر 
  . ......بذلك خطأ الذين يقولون إنه من باب االشتراك اللفظي



  عيانبيان خطأ النفاة يف تومههم أن األمساء الكلية يكون مسماها ثابتاً يف األ
…  

تومههم أن هذه األمساء العامة الكلية، يكون مسماها املطلق : وأصل اخلطأ والغلط : [قال رمحه اهللا
الكلي، هو بعينه ثابتاً يف هذا املعني وهذا املعني، وليس كذلك، فإن ما يوجد يف اخلارج ال يوجد مطلقاً 

اهللا ا كان مسماها معيناً خمتصاً به، فإذا مسي كلياً، بل ال يوجد إال معيناً خمتصاً، وهذه األمساء إذا مسي 
ا العبد كان مسماها خمتصاً به، فوجود اهللا وحياته ال يشاركه فيها غريه، بل وجود هذا املوجود املعني 

هذا هو ذاك، فاملشار إليه واحد لكن : ال يشركه فيه غريه، فكيف بوجود اخلالق ؟ أال ترى أنك تقول
الكالم على ما يتعلق بالوجود يف الذهن وبالوجود يف العني كالم يتعلق باالحتجاج إن ]. بوجهني خمتلفني

على املالحدة وحنوهم، فهم حيتاجون إىل بسط يف الكالم، وإىل إقناع هلم، ألجل ذلك نقل الشارح هذا 
جود يف الكالم من كتب شيخ اإلسالم ابن تيمية وغريه؛ ليبني أم يفرضون وجوداً يف الذهن خمالفاً للو

العني، مث يعتقدون أنه لو أطلق أنه موجود يف العني حلصل بذلك تشابه، فلذلك نفوا الوجود يف العني، 
وقدروا وجوداً يف الذهن، وكل ذلك كالم ال طائل حتته، واملسلم على فطرته يعتقد أن كل صفة ثبتت 

اته تناسبه، كما أن صفات للخالق فإنه ال يشبه فيها خلقه، وأن املخلوق بصفاته ناقص وحادث، وصف
وذا ومثله يتبني لك أن املشبهة أخذوا هذا املعىن وزادوا فيه على احلق : [قال رمحه اهللا. اخلالق تناسبه

فضلوا، وأن املعطلة أخذوا نفي املماثلة بوجه من الوجوه، وزادوا فيه على احلق حىت ضلوا، وأن كتاب 
. ل السليمة الصحيحة، وهو احلق املعتدل الذي ال احنراف فيهاهللا دل على احلق احملض الذي تعقله العقو
  فالنفاة أحسنوا يف ترتيه اخلالق سبحانه عن

)١/١٢٣(  

  

التشبيه بشيء من خلقه؛ ولكن أساءوا يف نفي املعاين الثابتة هللا تعاىل يف نفس األمر، واملشبهة أحسنوا يف 
 الطائفتني خمطئة ضالة، الذين غلوا يف اإلثبات وكال: أي]. إثبات الصفات ولكن أساءوا بزيادة التشبيه

هللا يد كأيدينا، ووجه كوجوهنا، تعاىل اهللا عن : حىت جعلوا صفات املخلوق كصفات اخلالق، قالوا
وأما النفاة فهم الذين غلوا يف . قوهلم، نعم هم أحسنوا يف إثبات الصفة ولكنهم أخطئوا يف التشبيه

 املخلوق ال ميكن أن تثبت للخالق فإن إثباا يئول إىل التشبيه، واهللا كل صفة موجودة يف: النفي، فقالوا
. تعاىل ليس كمثله شيء، فأحسنوا يف نفي التشبيه ولكنهم أساءوا حيث نفوا الصفات الثابتة املوجودة

صفات اخلالق تليق به، وصفات املخلوق تليق به، وليست هذه كهذه، ويثبت ما أثبته : والوسط أن يقال
  . لنفسه، وينفى ما نفاه عن نفسهاهللا



  املخاطب ال يفهم معاين األلفاظ إال بعد معرفة عينها أو ما يناسب عينها
…  

)١/١٢٤(  

  

واعلم أن املخاطب ال يفهم املعاين املعرب عنها باللفظ إال أن يعرف عينها أو ما يناسب : [قال رمحه اهللا
عىن، وإال فال ميكن تفهيم املخاطبني بدون هذا قط، عينها، ويكون بينها قدر مشترك ومشاة يف أصل امل

حىت يف أول تعليم معاين الكالم بتعليم معاين األلفاظ املفردة، مثل تربية الصيب الذي يعلم البيان واللغة، 
: ينطق له باللفظ املفرد ويشار له إىل معناه إن كان مشهوداً باإلحساس الظاهر أو الباطن؛ فيقال له 

ماء، ويشار له مع العبارة إىل كل مسمى من هذه .. قمر.. مشس.. أرض.. مساء.. أب.. مأ.. خبز.. لنب
املسميات، وإال مل يفهم معىن اللفظ ومراد الناطق به، وليس أحد من بين آدم يستغين عن التعليم 
السمعي، كيف وآدم أبو البشر وأول ما علمه اهللا تعاىل أصول األدلة السمعية وهي األمساء كلها، 

معلوم أن هذه املسميات ال تفهم إال بعد ]. وكلمه وعلمه خبطاب الوحي ما مل يعلمه مبجرد العقل
التفهيم، فلو قدم إنسان أعجمي إىل هذه البالد، وال يعرف ما نتكلم به، احتاج إىل مدة وزمان حىت 

جل، ويسمع هذا هو الر: ، وال يدري ما تدل عليه حىت يقال له)رجل(يعرف املسميات، فيسمع كلمة 
وال يدري ما هو ) مسجد(هذا هو الكرسي، يسمع كلمة : وال يدري ما هو حىت يقال) كرسي(كلمة 

هذا هو املسجد، وهذا هو السقف، وهذا هو الفراش، وهذا هو العمود، وهذه هي : حىت يقال له
األب، وهذه هي هذا هو : األلواح، فيأخذها بالتدريج، كالصيب عندما يلقن كلمة كلمة، فيقال له مثالً

األم، وهذا هو اخلبز، فإذا مسع كلمة اخلبز فقد ال يفهم حىت يشار إليه، وهذا هو اللنب، وهذا هو 
فمعلوم أن هذه األمساء ال بد أن تفهم بالتدريج، واهللا تعاىل علّم آدم األمساء . اللحم، فيأخذها بالتدريج

ات والدواب واألدوات، والكواكب، كلها كما ورد يف احلديث، اسم اإلنسان، وأمساء احليوان
هذا امسه كذا، هذا امسه كذا، : هذا التعليم ال شك أنه لقنه تلقيناً، قيل له. واحلشرات، والنباتات 

  فكذلك هذه الكلمات اليت نتكلم ا يف هذه اللغة،

)١/١٢٥(  

  

 فإذا كان معلوماً وكذلك األعاجم، ال نعرف اصطالحام حىت يسموها لنا، فتؤخذ بالتعلم وبالتدريج،
قد ال نستطيع أن نعرب عن معناها ولكن فهمت باصطالحنا، ) احلب(أن هذه املسميات هلا معان، فكلمة 

إن معناها كذا : اهللا تعاىل أثبت احملبة فنحن نفهمها ونقول. واألعاجم ال يدرون ما معناها، حىت يشار هلم



 نيقتالْم بحي ٧٦:آل عمران[فَإِنَّ اللَّه [ ِسنِنيحالْم بحي إِنَّ اللَّه]وحنو ذلك، وكلمة ] ١٩٥:البقرة
فنحن نفهمها بلغتنا، ونترمجها باللغات ] ٥:الرعد[وإِنْ تعجب فَعجب قَولُهم : العجب أثبتها اهللا بقوله

ة الرمحة، األخرى، ونعرف مدلوهلا ومعناها، وكذا كلمة الغضب، وكلمة الرضا، وكلمة البغض، وكلم
هذه كلمات تدل على صفات، فال بد أن العرب الذين نزلت عليهم يفهمون مدلوهلا، . وما أشبه ذلك

وإذا كان مدلوهلا واضحاً عندهم، عرف بذلك أا مفهومة املعاين، وأا دالة على صفات، وأن الذين 
اً مفهوماً معقوالً يف عقولكم أنكرمت شيئ: فهؤالء الذين أنكروها يقال هلم. قرئت عليهم فهموا مدلوهلا

ويف عقول من قبلكم، فأنكرمت احلس والعقل والشرع، فيعرف بذلك أن األلفاظ اليت تأولوها أو 
أنكروها، أو قالوا إا ذهنية، أو إا مشتركة اشتراكاً لفظاً، أو إا جماز، أو ما أشبه ذلك، ال حجة هلم 

ضا، لليد وللعلو وللرتول ولالستواء وما أشبه ذلك، مع يف ذلك، وذلك كتأويلهم للرمحة وللغضب وللر
أا كلمات مفهومة عند الذين نطقوا ا، ومعلوم معناها عندهم كما يعرفون مسمى اخلبز ومسمى اللنب 

ومسمى اللحم وما أشبه ذلك، فيعرفون هذه ويعرفون هذه، فما الذي جعلكم تتأولون الصفات 
اخلبز وكلمة اللحم وكلمة التمر وما أشبه ذلك، فالذين تكلموا ذا وتتكلمون فيها، وال تؤولون كلمة 

  .فهذا يبني أن تأويالم بعيدة عن العقل والفطرة. يفهمونه كالذين تكلموا ذا
  ]٩[شرح العقيدة الطحاوية 

)١/١٢٦(  

  

لتدريج، أرسل اهللا حممداً صلى اهللا عليه وسلم بلسان عريب مبني، فخاطب الناس بلسام، وعلمهم با
وكان مما خاطبهم به التعريف باهللا بأمسائه وصفاته، وذلك بألفاظ يفهمون معانيها، ويفهمون أن املخلوق 
وإن اتصف مبسمياا لكن احلقائق ختتلف، ولذلك مل يتومهوا تشبيهاً، وال فروا منه إىل النفي والتعطيل، 

  .بل أثبتوا كلمة التوحيد، وثبتوا على ما جاء يف الترتيل
  ضوح البالغ وحرص املبلغ يقتضي وجوب اإلميان بأمساء اهللا وصفاتهو

…  

)١/١٢٧(  

  

يعتقد املسلمون أن اهللا تعاىل موصوف بصفات الكمال، ويعتقدون أن توحيد الصفات متلقى عن 
الشرع، مأخوذ عن كتاب اهللا تعاىل وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم، وذلك ألنه عليه الصالة 

 اهللا حلمل الرسالة ملا فيه من األهلية، فهو عليه الصالة والسالم من أفصفح اخللق، والسالم اختاره



من جنسكم عزِيز علَيه ما : لَقَد جاَءكُم رسولٌ من أَنفُِسكُم يعين: وأنصحهم، حيب اخلري ألمته، قال تعاىل
 يمحر ُءوفر نِنيمؤبِالْم كُملَيع رِيصح منِتفإذا كان حريصاً على هداية األمة، وإذا ] ١٢٨:التوبة[ع

كان حيب هلم النجاة، وإذا رزقه اهللا وأعطاه الفصاحة، والقدرة على البالغ والبيان، فال بد أنه قد بلغ، 
وال بد أنه قد بني، ومن اعتقد أنه كتم ما أنزل إليه كفر، ومن اعتقد أنه لبس على األمة وأوقعهم يف 

. وإذا رجعنا إىل بيانه وإىل ما بلغه وجدناه واضحاً. ل نعتقد أنه بلغ ومل يكتم، وأوضح وبنياحلرية كفر، ب
ومعلوم أنه عليه الصالة والسالم ظهر يف أناس يتكلمون باللغة العربية ويفهمون كالمه، وإذا كان 

وا يعرفونه، ومعلوم أنه جاء بشيء مل يكون. كذلك فال بد أنه خاطبهم مبا يفهمون، فنرجع إىل لغتهم
فسماه بأمساء يفهموا، فما كانوا يعرفون كلمة اإلسالم، وال كلمة اإلميان على مسماها الشرعي، وال 
كانوا يعرفون الصالة وال الوضوء وال الصوم على مسماها الشرعي، وكذلك مل يكونوا يعرفون مسمى 

لكن يعرفون الكلمات على النفاق، وال مسمى الكفر، وال الشرك، وال الفسوق مبسماها الشرعي، 
وإذا كان هذا يف هذه األمور املعتادة فإنه . معان أخرى، فاستعمل هذه املعاين اليت تقارب ما يعرفونه

أيضاً تكلم معهم يف الصفات، فإم يعرفون السمع وما يطلق عليه، وكذلك البصر، والقدرة، والقوة، 
فإن : على هذا.  يفهموا، وأم فهموا ما بلغهم بهوالعلم، والكالم، فالبد أنه خاطبهم باألشياء اليت

  الذين يتكلفون يف صرف اللفظ عن ظاهره ال شك أم وقعوا يف ضالل، ووقعوا يف ختطئة النيب

)١/١٢٨(  

  

  .......عليه الصالة والسالم من حيث يشعرون أو من حيث ال يشعرون
  هابيان أن الشرع خاطب العرب بصفات اهللا وهم يفهمون معاني

…  
واعلم أن املخاطب ال يفهم املعاين املعرب عنها باللفظ إال أن يعرف عينها، أو : [قال املؤلف رمحه اهللا تعاىل

ما يناسب عينها، ويكون بينها قدر مشترك ومشاة يف أصل املعىن، وإال فال ميكن تفهيم املخاطبني بدون 
أللفاظ املفردة، مثل تربية الصيب الذي يعلم هذا قط، حىت يف أول تعليم معاين الكالم بتعليم معاين ا

البيان واللغة، ينطق له باللفظ املفرد ويشار له إىل معناه إن كان مشهوداً باإلحساس الظاهر أو الباطن، 
لنب، خبز، أم، أب، مساء، أرض، مشس، قمر، ماء، ويشار له مع العبارة إىل كل مسمى من : فيقال له

معىن اللفظ ومراد الناطق به، وليس أحد من بين آدم يستغين عن التعليم هذه املسميات، وإال مل يفهم 
السمعي، كيف وآدم أبو البشر، وأول ما علمه اهللا تعاىل أصول األدلة السمعية وهي األمساء كلها، 

فداللة اللفظ على املعىن هي بواسطة داللته على . وكلمه وعلمه خبطاب الوحي ما مل يعلمه مبجرد العقل
ه املتكلم وأراده، وإرادته وعنايته يف قلبه، فال يعرف باللفظ ابتداء ولكن ال يعرف املعىن بغري ما عنا



اللفظ، حىت يعلم أوالً أن هذا املعىن املراد هو الذي يراد بذلك اللفظ ويعىن به، فإذا عرف ذلك مث مسع 
إىل ما حيس بالباطن مثل اجلوع، وإن كانت اإلشارة . اللفظ مرة ثانية، عرف املعىن املراد بال إشارة إليه

والشبع، والري، والعطش، واحلزن، والفرح، فإنه ال يعرف اسم ذلك حىت جيده من نفسه، فإذا وجده 
أشري له إليه، وعرف أن امسه كذا، واإلشارة تارة تكون إىل جوع نفسه أو عطش نفسه، مثل أن يراه أنه 

فظ ويعلم ما عينه باإلشارة أو ما جيري جمراها من أنت جائع، فيسمع الل: جعت، أو: قد جاع فيقول له
القرائن اليت تعني املراد، مثل نظر أمه إليه يف حال جوعه، وإدراكه بنظرها أو حنوه أا تعين جوعه، أو 

  أورد الشارح هذا الكالم ليبني]. يسمعهم يعربون بذلك عن جوع غريه

)١/١٢٩(  

  

لمات يفهموا، وإال ملا سكتوا حىت يستفهموا، فإن أن الرسول عليه الصالة والسالم خاطبهم بك
اإلنسان الذي ال يفهم الكلمة البد أن يسأل عنها، فأنت مثالً لو لقيت رجالً أعجمياً، مث إنك خاطبته 

هذا امسه كذا، وهذا امسه كذا، : مبثل هذه الكلمات ومل يفهم، فإنه يضيق صدره حىت تفهمه، فتقول له
ا شاة، وهذه امسها بقرة، وهذا امسها ناقة، وهذا مجل، وهذا حصان، فحينئذ  امسه-تشري إليها-هذه 
هذه هي السماء، وهذه هي األرض، : وهكذا أيضاً إذا عربت له عن األشياء العلوية، قلت مثالً. يفهم

وهكذا أيضاً تعرب له عن املعاين . وهذا امسه جبل، وهذا امسه واد، وهذه شجرة، وهذه خنلة، إىل أن يفهم
اليت قد ال يكون مشاراً إليها، وال يكون هلا أشخاص؛ مثل اجلوع، والعطش، واخلوف، والفرح، 

فإذا كان األمر كذلك فالشك أنه عليه . واحلزن، والضحك، والبكاء، فإنه ال يفهمها إال إذا أحس ا
خرب بأن اهللا مسيع الصالة والسالم عندما تكلم بالكلمات كانوا يفهمون معناها، فكانوا يفهمون أنه إذا أ

بصري؛ أن معناه أنه يدرك األصوات ويبصر املرئيات، وكذلك إذا أخرب بأنه متكلم، يفهمون أن الكالم 
هو ما يسمع وما يعرب به عن املعاين، ويفهمون أن العلم ضد اجلهل، ويفهمون أن احملبة ضد الكراهية أو 

إا غري معلومة، وإن هذه : فكيف يقالفإذا كانوا يفهمون ذلك وهي لغتهم . وهكذا.. ضد البغض 
فأنت لو مسعت كالماً ! الكلمات مبرتلة الكلمات األعجمية اليت يسمعها اإلنسان وال يدري ما معناها؟

كلمين فالن بكالم غري معروف، فال تشهد له بالبيان، وحنن نشهد بأن : أعجمياً أو كالماً مل تفهمه، قلت
، ]١٣٨:آل عمران[هذَا بيانٌ للناسِ :  وأن القرآن بيان، قال تعاىلالرسول عليه الصالة والسالم بني،

فنشهد بأنه بني للناس، وأن الناس فهموا ] ٤٤:النحل[وأَنزلْنا إِلَيك الذِّكْر لتبين للناسِ : وقال تعاىل
كان قد بني، هم ال عنه، ولو كان ما يقوله النفاة واملبتدعة من التكلف يف طرح تلك الكلمات ملا 

  يقولون

)١/١٣٠(  



  

  .إنه بني، بل يعتقدون أنه لبس، وحاشاه عليه الصالة والسالم من التلبيس
  بيان انقسام املخاطبني يف فهم اخلطاب للتوصل إىل أن الصفات خطاب له معىن مفهوم

…  
 إما أن تكون مما أدركها :إذا عرف ذلك، فاملخاطب املتكلم إذا أراد بيان معان، فال خيلو: [قال رمحه اهللا

فإن كانت من القسمني . املخاطب املستمع بإحساسه وشهوده، أو مبعقوله، وإما أن ال تكون كذلك
األولني مل حيتج إىل معرفة اللغة، بأن يكون قد عرف معاين األلفاظ املفردة، ومعىن التركيب، فإذا قيل له 

واللَّه أَخرجكُم من بطُون : ، أو قيل له]٩-٨:البلد[ساناً وشفَتينِ ول* أَلَم نجعلْ لَه عينينِ : بعد ذلك
وحنو ] ٧٨:النحل[أُمهاتكُم ال تعلَمونَ شيئاً وجعلَ لَكُم السمع واَألبصار واَألفْئدةَ لَعلَّكُم تشكُرونَ 

ملعاين اليت يراد تعريفه ا ليست مما أحسه وشهده وإن كانت ا. ذلك، فهم املخاطب مبا أدركه حبسه
بعينه، وال حبيث صار له معقول كلي يتناوهلا حىت يفهم به املراد بتلك األلفاظ، بل هي مما ال يدركه 

بشيء من حواسه الباطنة والظاهرة، فالبد يف تعريفه من طريق القياس، والتمثيل، واالعتبار مبا بينه وبني 
ليت شاهدها من التشابه والتناسب، وكلما كان التمثيل أقوى كان البيان أحسن، معقوالت األمور ا

الرسل عليهم السالم بينوا للناس أشياء يشاهدوا، وبينوا أشياء مل يشاهدوها ولكن ] . والفهم أكمل
ة، هذا امسه وضوء، وهذه كيفيته، وهذه الصال: العبادات وضحوها، فقالوا: شاهدوا ما يشهد هلا، فمثالً

: كذلك بلغوا أشياء مل نشاهدها، وعربوا عنها بعبارة نفهمها، فمثالً. وهذه كيفيتها، هذا من مجلة البيان
اليوم اآلخر الذي هو يوم القيامة، ما شاهدناه، حيث إنه مل يقع بعد، ولكن ذكرت لنا أوصافه بكلمات 

احهم يف أجسادهم، وهذا مفهوم مفردة ومجل نفهم املعىن منها، فأخرب بأن الناس يبعثون، وتعاد أرو
  يوم يقُوم: معناه، وكذلك مجع الناس يف يوم القيامة مفهوم معناه

)١/١٣١(  

  

 نيالَمالْع برل اسطَ : وكذلك نصب املوازين والوزن لألعمال] ٦:املطففني[النسالْق ازِينوالْم عضنو
 ةاميمِ الْقوياباً : وكذلك اإلخبار بنشر الكتب. زن معروففالو] ٤٧:األنبياء[لتك ةاميالْق موي لَه رِجخنو
، فنحن ما رأيناه ولكن نفهم معناه، وهذه األمور اليت أخربنا ا وحنن مل ]١٣:اإلسراء[يلْقَاه منشوراً 

ولكن ليس الوزن نرها فهمنا معناها، حيث إن جنس هذه الكلمات معروف، فالوزن يف الدنيا معروف، 
وكذلك . يف الدنيا كالوزن يف اآلخرة، بل بينهما فرق، إال أن كالً منهما فيه ميزان يرجح وينقص

الصراط الذي أخرب بأن الناس ميشون عليه، فالصراط يف الدنيا معروف؛ وهو الطريق الواسع، ولكن 
ن نعتقد أنه ليس كالذي أخرب يف اآلخرة بأن هذا الصراط منصوب وأخرب بصفته، فنؤمن بذلك، ولك



* ونخرِج لَه يوم الْقيامة كتاباً يلْقَاه منشوراً : وهكذا أيضاً الكتب اليت تنشر يف اآلخرة. نعرفه يف الدنيا
 كابتأْ ككل يقرأ كتابه؛ األمي وغري األمي، معلوم أن هذا ليس ككتاب الدنيا ] ١٤-١٣:اإلسراء[اقْر

إال القارئ، فعرف بذلك أم أخربوا بأشياء من الغيب مفهوم معناها، وإن مل تفهم الذي ال يقرؤه 
لذلك يعرف أن اإلميان باألمور الغيبية البد من فهم معناه، فلو أن الناس ما فهموا كلمة النار، . كيفيتها

حذروا وال وجهنم، وسقر، والسعري، ونار تلظى، ونار موقدة، ونار حامية، ملا خافوا وال بكوا، وال 
ابتعدوا عن املعاصي اليت تدخلهم يف هذه النار، ولكن فهموا أا نار عذاب، وأا عذاب وبيل، 

ولو أن الناس ما فهموا معىن . واعتقدوا صحة ما جاء فيها من احلميم والزقوم، والغساق، وما أشبهه
ا من القصور واألار واألشجار وما أشبهها، وما فيها من احلبور، وما فيه) دار السالم(و) جنات النعيم(

الذين آمنوا باآلخرة وآمنوا بالغيب، فهموا معىن : فإذاً. والثمار، ملا عملوا ألجلها، فالبد أم فهموها
  ذلك، فيقاس على ذلك فهمهم ملدلول الصفات

)١/١٣٢(  

  

: يعين) ة إال األمساء ليس يف الدنيا مما يف اجلن: ( وإن مل يكن هناك متاثل حقيقي، وهلذا يقول ابن عباس 
أا تتشابه يف األمساء، وتتشابه يف املعىن العام، اهللا تعاىل أخرب بأن يف اجلنة أاراً، ومع ذلك جتري يف غري 

يف غري حفر وسواق، هذا من : يعين! أخدود، هل يتصور أا جتري يف الدنيا على األرض بغري أخدود؟
بأنه يرى باطنها من ظاهرها، وظاهرها من (رة، أخرب يف احلديث وكذلك املنازل اليت يف اآلخ! آيات اهللا
فهذا دليل على أننا نعرف أا قصور، وأا مبنية، وأا من لؤلؤ ومن زبرجد، ولكن ليست ) باطنها

مثلما ندركه، فهذا دليل على أن أمور اآلخرة نفهم معناها، ولكن كيفيتها ال ندركها، فيقال مثل ذلك 
  .تأيضاً يف الصفا

  طريقة إطالق األلفاظ الشرعية على مسمياا احلادثة املشاهدة
…  

)١/١٣٣(  

  

فالرسول صلوات اهللا وسالمه عليه ملا بني لنا أموراً مل تكن معروفة قبل ذلك، وليس يف : [قال رمحه اهللا
يكون بينها قدر لغتهم لفظ يدل عليها بعينها، أتى بألفاظ تناسب معانيها تلك املعاين، وجعلها أمساًء هلا، ف

وكذلك ملا أخربنا بأمور تتعلق باإلميان باهللا . مشترك، كالصالة، والزكاة، والصوم، واإلميان، والكفر
وباليوم اآلخر، وهم مل يكونوا يعرفوا قبل ذلك حىت يكون هلم ألفاظ تدل عليها بعينها، أخذ من اللغة 



ك بني تلك املعاين الغيبية واملعاين الشهودية اليت كانوا األلفاظ املناسبة لتلك مبا تدل عليه من القدر املشتر
يعرفوا، وقرن بذلك من اإلشارة وحنوها ما يعلم به حقيقة املراد، كتعليم الصيب، كما قال ربيعة بن أيب 

فهمنا أن الرسول عليه الصالة ] . الناس يف حجور علمائهم كالصبيان يف حجور آبائهم: عبد الرمحن 
ل معاين مل تكن معروفة عند العرب، ولكن عرب عنها مبا يقارا من كلمات يفهمون والسالم استعم

معناها، فما كانوا يعرفون أن الشرك هو عبادة غري اهللا معه، ولكن يعرفون أن الشرك اشتراك اثنني يف 
. تراكشيء، فتسمية عبادة غري اهللا مع اهللا مثل اشتراك اثنني يف شيء، فسماه شركاً ملا فيه من االش

وكانوا يعرفون أن الكفر هو الستر والتغطية، فلما كان الكافر قد أنكر اإلميان وأنكر التوحيد وجحده 
وما كانوا يعرفون أن اإلميان هو الدخول يف . وستره صدق عليه أنه كفر، فسماه الرسول بأمر اهللا كفراً

لبه بشيء، فلما جاء ذه الكلمة هذه الشريعة وتقبلها، بل يعرفون أن اإلميان هو تصديق اإلنسان بق
جعلها امساً للتصديق الكلي مبا جاء يف هذا الشرع، فهذا تصديق وذاك تصديق، ولكن هذا بشيء وذاك 

وكذلك ما كانوا يعرفون كلمة اإلسالم إال أا اإلذعان للشيء واالستسالم له، فاستعمل . بشيء
 يعرفون أن الصالة هي الركوع والسجود، اإلسالم يف اإلذعان للشرع واالنقياد له، وما كانوا

وهكذا علمهم عليه . فاستعملها يف هذا؛ ألم كانوا يعرفون أن الصالة هي الدعاء، وهذه فيها دعاء
  السالم

)١/١٣٤(  

  

أمساء هذه األشياء، مث علمهم كيفيتها، فلما سئل عن اإلسالم فسره باألركان اخلمسة، وملا سئل عن 
فإذا كان هذا تعليمه ألمته هذه الكلمات فيما يقارا من اللغة اليت . فسرهااإلميان وعن اإلحسان 

يفهموا، فهو مبرتلة املعلم، الذي يعلم تالميذه ويبدأ معهم بصغار العلم قبل كباره، ويربيهم بذلك، واهللا 
نتم تعلِّمونَ الْكتاب وبِما كُنتم ولَكن كُونوا ربانِيني بِما كُ: تعاىل قد أرشد إىل هذه الطريقة بقوله تعاىل

فهكذا ينبغي أن يعرف ويعتقد أن الرسل بلغوا وبينوا للناس األمور الغيبية ] ٧٩:آل عمران[تدرسونَ 
  .واألمور االصطالحية الشرعية على حسب ما يفهمون، وأن أممهم فهموا منهم ذلك فهماً كامالً

   وطريقة التعليم فيها ترد على نفاة الصفاتإخبار الرسول باألمور الغيبية
…  

)١/١٣٥(  

  



وأما ما خيرب به الرسول من األمور الغائبة، فقد يكون مما أدركوا نظريه حبسهم وعقلهم، : [قال رمحه اهللا
كإخبارهم بأن الريح أهلكت عاداً، فإن عاداً من جنسهم والريح من جنس رحيهم وإن كانت أشد، 

وهلذا كان اإلخبار بذلك فيه عربة . لبحر، وكذا بقية األخبار عن األمم املاضيةوكذلك غرق فرعون يف ا
وقد يكون الذي خيرب ]. ١١١:يوسف[لَقَد كَانَ في قَصصهِم عبرةٌ ُألولي اَأللْبابِ : لنا، كما قال تعاىل

اته ما يشبه مفردام من به الرسول مما مل يدركوا مثله املوافق له يف احلقيقة من كل وجه، لكن يف مفرد
بعض الوجوه، كما إذا أخربهم عن األمور الغيبية املتعلقة باهللا واليوم اآلخر، فالبد أن يعلموا معنى 

فإذا كان . مشتركاً وشبهاً بني مفردات تلك األلفاظ، وبني مفردات ما علموه يف الدنيا حبسهم وعقلهم
ريد أن جيعلهم يشهدونه مشاهدة كاملة ليفهموا به القدر ذلك املعىن الذي يف الدنيا مل يشهدوه بعد، وي

املشترك بينه وبني املعىن الغائب، أشهدهم إياه، وأشار هلم إليه، وفعل فعالً يكون حكاية له وشبهاً به، 
مسعنا أن هذا ] . يعلم املستمعون أن معرفتهم باحلقائق املشهودة هي الطريق اليت يعرفون ا األمور الغائبة

لة ما بينه اهللا تعاىل على لسان رسوله صلى اهللا عليه وسلم، وأخربهم عن أمور مل يشاهدوها، فمن من مج
ذلك أمور قد سبقت ولكن يفهم معناها، فأخرب اهللا بأنه أغرق قوم نوح وأجنى نوحاً يف السفينة، فنعرف 

أنه جنى نوحاً ومن معه أن قوم نوح بشر مثلنا، وأن السفينة مركب من املراكب يسبح يف البحر، فأخرب ب
فَاسلُك فيها من كُلٍّ : ويف قوله] ١٥:العنكبوت[فَأَجنَيناه وأَصحاب السفينة : يف السفينة، يف قوله تعاىل
 لَكأَهنِ وينِ اثْنيجووكذلك إخباره بأنه أهلك . هذا شيء مفهوم، مسعناه وفهمنا معناه] ٢٧:املؤمنون[ز

والريح ] ١٥:فصلت[من أَشد منا قُوةً : يح، فعاد بشر مثلنا إال أم أشد خلقاً، كما يف قوهلمعاداً بالر
  من جنس الريح اليت

)١/١٣٦(  

  

وأما األمور الغيبية اليت . نعرفها إال أا أشد، وهكذا يقال يف األخبار عن األمم السابقة، فمعناها مفهوم
 اهللا تعاىل على لسان رسوله عن أمور غيبية من األمور املستقبلة، هي من األمور األخروية فقد أخرب

قد ضربنا مثالً بالصراط وبامليزان، وكذلك . ولكن نصدق ا ونفهم مدلوهلا اإلمجايل وإن مل نفهم الكيفية
احلوض يف اآلخرة، وهكذا حساب اهللا تعاىل للخلق، وهكذا خلقتهم وكيفيتهم، وكذا ذكر اجلنة والنار 

فيهما، فمعانيها مفهومة وإن مل يكن الذي نشاهده يف الدنيا كالذي حيصل يف اآلخرة، بل بينهما وما 
تفاوت، فعرف بذلك أن الرسل بينوا للناس، وأن الناس فهموا املعىن العمومي الذي حيصل به إدراكهم 

  .وانتفاعهم
   ذكر الصفاتتقدير انتفاء املماثلة بني اخلالق واملخلوق تغين عن إثبات الفارق عند

…  



)١/١٣٧(  

  

: وثانيها. إدراك اإلنسان املعاين احلسية املشاهدة: أوهلا: فينبغي أن تعرف هذه الدرجات: [قال رمحه اهللا
فهذه املراتب . تعريف األلفاظ الدالة على تلك املعاين احلسية والعقلية: وثالثها. عقله ملعانيها الكلية

خربنا عن األمور الغائبة فالبد من تعريفنا املعاين املشتركة بينها الثالث البد منها يف كل خطاب؛ فإذا أ
وبني احلقائق املشهودة واالشتباه الذي بينهما، وذلك بتعريفنا األمور املشهودة، مث إن كانت مثلها مل 
: حيتج إىل ذكر الفارق، كما تقدم يف قصص األمم، وإن مل يكن مثلها بني ذلك بذكر الفارق، بأن يقال

وإذا تقدر انتفاء املماثلة كانت اإلضافة وحدها كافية يف بيان الفارق، . ذلك مثل هذا، وحنو ذلكليس 
وانتفاء التساوي ال مينع وجود القدر املشترك الذي هو مدلول اللفظ املشترك، وبه صرنا نفهم األمور 

ين من معرفة األلفاظ، فلو البد يف معرفة املعا: يقول] . الغائبة، ولوال املعىن املشترك ما أمكن ذلك قط
، ولو كنا ال نعرف ]٥٨:النساء[إِنَّ اللَّه كَانَ سميعاً بصرياً : ما فهمنا قوله) مسع(كنا ال نعرف كلمة 

املعىن الذي تفسر به الكلمة، وهو أن السمع إدراك األصوات، ما فهمنا أيضاً املعىن الذي دلت عليه 
. فسرها ولكن ال ندري ما مدلوهلا، ما فهمناها وال انتفعنا بالكالمون) مسع(اجلملة، ولو كنا نسمع كلمة 

علينا أن نعرف أن املعاين واضحة تفهم مبجرد فهم اللغة، فيفهم املسلمون إذا قيل يف : أوالً: فيقال
الَّذي يراك حني : أوصاف اهللا عز وجل إنه املهيمن، أنه رقيب على عباده، ويفهمون أنه يراهم إذ قال

ت قُوم * يناجِدي السف كقَلُّبتوإذا قرءوا قوله تعاىل]٢١٩-٢١٨:الشعراء[و ، : نم هإِلَي بأَقْر نحنو
 رِيدلِ الْوبح * هفْسن بِه وِسسوا تم لَمعنفهموا أن ذلك ختويف، وأنه ال خيفى عليه من ] ١٦-١٥:ق[و

وروا هذا القرب وذلك ألنه من األمور الغيبية، إمنا القصد منه التخويف أمورهم خافية، ولو كانوا مل يتص
  حىت حيذر اإلنسان إذا

)١/١٣٨(  

  

فإذا عرفنا مدلول الكلمة وعرفنا كيف تفسر، فإننا ندرك ثبوت الصفة، ولكن ال . عرف أنه عليه رقيب
 يسمع كسمعنا، ويبصر إن اهللا: نفهم التشبيه، فال نفهم أن صفة املخلوق كصفة اخلالق، فال نقول

أن صفات املخلوق إذا أضيفت : كبصرنا، وله يد كأيدينا، ما الذي سبب معرفتنا هلذا الفرق؟ واجلواب
: إليه تناسبه، وصفات اخلالق إذا أضيفت إليه تناسبه، فاإلضافة كافية يف إثبات الفرق، فيكتفى ا ويقال

فكذلك صفاته ليست كصفام، سواء الصفات إذا كانت ذات الرب تعاىل ليست كذوات املخلوقني، 
  .الفعلية أو الصفات الذاتية، فيعتقد املسلمون أن هذا كاف يف إثبات الفرق بني صفة وصفة



  خمالفة طريقة أهل البدع يف باب الصفات لطريقة القرآن والسنة
…  

)١/١٣٩(  

  

إِنَّ اللَّه علَى كُلِّ شيٍء : ال تعاىللكمال قدرته، ق). والشيء يعجزه: (قوله: [قال املصنف رمحه اهللا تعاىل
 ير٢٠:البقرة[قَد[ ًرادقْتٍء ميلَى كُلِّ شع كَانَ اللَّهو ،]ٍء ]٤٥:الكهفيش نم هجِزعيل ا كَانَ اللَّهمو ،

رسيه السماوات والْأَرض وال ، وسع كُ]٤٤:فاطر[في السماوات وال في الْأَرضِ إِنه كَانَ عليماً قَديراً 
 يمظالْع يلالْع وها ومفْظُهح هودؤفهذا . ال يكرثه وال يثقله وال يعجزه: أي) ال يؤده]. (٢٥٥:البقرة[ي

النفي لثبوت كمال ضده، وكذلك كل نفي يأيت يف صفات اهللا تعاىل يف الكتاب والسنة إمنا هو لثبوت 
، لكمال عدله، ال يعزب عنه مثْقَالُ ذَرة ]٤٩:الكهف[وال يظْلم ربك أَحداً : كقوله تعاىلكمال ضده، 

] ٣٨:ق[وما مسنا من لُغوبٍ : وقوله تعاىل. لكمال علمه] ٣:سبأ[في السماوات وال في الْأَرضِ 
 موال نةٌ ونس ذُهأْخ٢٥٥:البقرة[لكمال قدرته، ال ت [ ارصالْأَب رِكُهدلكمال حياته وقيوميته، ال ت

لكمال جالله وعظمته وكربيائه، وإال فالنفي الصرف ال مدح فيه، أال يرى أن قول ] ١٠٣:األنعام[
قُبيلة ال يغدرون بذمة وال يظلمون الناس حبة خردل ملا اقترن بنفي الغدر والظلم عنهم ما : الشاعر

علم أن املراد عجزهم وضعفهم، ال كمال ) قُبيلة: (ا البيت وبعده، وتصغريهم بقولهذكره قبل هذ
لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر يف شيء وإن هانا ملا اقترن بنفي : قدرم، وقول اآلخر

 يف وهلذا يأيت اإلثبات للصفات. الشر عنهم ما يدل على ذمهم، علم أن املراد عجزهم وضعفهم أيضاً
كتاب اهللا مفصالً، والنفي جممالً، عكس طريقة أهل الكالم املذموم، فإم يأتون بالنفي املفصل واإلثبات 

ليس جبسم وال شبح وال جثة وال صورة وال حلم وال دم وال شخص وال جوهر وال : امل، يقولون
  عرض وال بذي لون وال طعم، وال رائحة، وال مجسة، وال بذي حرارة

)١/١٤٠(  

  

وال برودة وال رطوبة وال يبوسة وال طول وال عرض وال عمق وال اجتماع وال افتراق وال يتحرك وال 
يسكن، وال يتبعض، وليس بذي أبعاض وأجزاء وجوارح وأعضاء، وليس بذي جهات، وال بذي ميني 

ليه املماسة وال وال مشال وأمام وخلف وفوق وحتت، وال حييط به مكان وال جيرى عليه زمان، وال جيوز ع
العزلة، وال احللول يف األماكن، وال يوصف بشيء من صفات اخللق الدالة على حدوثهم، وال يوصف 
بأنه متناه، وال يوصف مبساحة وال ذهاب يف اجلهات، وليس مبحدود، وال والد وال مولود، وال حتيط به 



ويف هذه اجلملة . ري رمحه اهللا عن املعتزلةإىل آخر ما نقله أبو احلسن األشع... األقدار وال حتجبه األستار
وهذا النفي ارد مع كونه ال مدح فيه، فيه إساءة . حق وباطل، ويظهر ذلك ملن يعرف الكتاب والسنة

أنت لست بزبال وال كساح وال حجام وال حائك، ألدبك على هذا : أدب، فإنك لو قلت للسلطان
أنت لست مثل أحد من رعيتك، : ذا أمجلت النفي، فقلتالوصف وإن كنت صادقاً، وإمنا تكون مادحاً إ

والتعبري عن احلق باأللفاظ ] [أنت أعلم منهم وأشرف وأجل، فإذا أمجلت يف النفي، أمجلت يف األدب
الشرعية النبوية اإلهلية، هو سبيل أهل السنة واجلماعة، واملعطلة يعرضون عما قاله الشارع من األمساء 

عانيها، وجيعلون ما ابتدعوه من املعاين واأللفاظ هو احملكم الذي جيب اعتقاده والصفات، وال يتدبرون م
وأما أهل احلق والسنة واإلميان فيجعلون ما قاله اهللا ورسوله هو احلق الذي جيب اعتقاده . واعتماده 

كم عليه واعتماده، والذي قاله هؤالء إما أن يعرضوا عنه إعراضاً مجلياً، أو يبينوا حاله تفصيالً، وحي
واملقصود أن غالب عقائدهم : [قال رمحه اهللا]. بالكتاب والسنة، ال حيكم به على الكتاب والسنة

وأكثر النفي . أنه عامل، قادر، حي: ليس بكذا، ليس بكذا، وأما اإلثبات فهو قليل؛ وهي: السلوب
م من مثبتة الصفات، املذكور ليس متلقى عن الكتاب والسنة، وال عن الطرق العقلية اليت سلكها غريه

  لَيس كَمثْله شيٌء: فإن اهللا تعاىل قال

)١/١٤١(  

  

 ريصالب يعمالس وهففهم أن املراد انفراده . ففي هذا اإلثبات ما يقرر معىن النفي] ١١:الشورى[و
سبحانه بصفات الكمال، فهو سبحانه وتعاىل موصوف مبا وصف به نفسه، ووصفه به رسله، ليس 

ثله شيء يف صفاته، وال يف أمسائه، وال يف أفعاله، مما أخربنا به من صفاته، وله صفات مل يطلع عليها كم
اللهم إين أسألك بكل : (أحد من خلقه، كما قال رسوله الصادق صلى اهللا عليه وسلم يف دعاء الكرب

استأثرت به يف علم اسم هو لك، مسيت به نفسك، أو أنزلته يف كتابك، أو علمته أحداً من خلقك، أو 
) الغيب عندك، أن جتعل القرآن العظيم ربيع قليب، ونور صدري، وجالء حزين، وذهاب مهي وغمي

أي أن هؤالء النفاة ليس هلم دليل ] . وسيأيت التنبيه على فساد طريقتهم يف الصفات إن شاء اهللا تعاىل
إىل آخره، ..  وال متحرك وال ساكن أن اهللا ليس بفوق وال حتت، وال ميني وال مشال،: على هذا السلب

مباذا استدلوا؟ اعتمدوا على طرق الفالسفة، والفالسفة اعتمدوا يف ذلك على طرق عقلية، ولكنها يف 
وأما يف اإلثبات فلم يثبتوا إال قليالً، فاألشعرية أثبتوا . احلقيقة خياالت ختيلوها، فهذه طريقتهم يف النفي

إن اهللا مسيع : عتزلة أثبتوا األمساء ولكن نفوا داللتها على الصفات، فقالواسبع صفات وأثبتوا األمساء، وامل
بال مسع، وبصري بال بصر، وعليم بال علم، وقدير بال قدرة، وجعلوها أمساء جمردة عن الصفات تعاىل اهللا 

لتعلَموا : اىلويرد عليهم بطريقة القرآن، فإن القرآن إذا نفى أتبع النفي باإلثبات، فإن قوله تع. عن قوهلم



إثبات لكمال القدرة، ] ١٢:الطالق[أَنَّ اللَّه علَى كُلِّ شيٍء قَدير وأَنَّ اللَّه قَد أَحاطَ بِكُلِّ شيٍء علْماً 
وال يحيطُونَ بِه علْماً : وإثبات لإلحاطة بكل شيء، مع أنه قد نفى أن حييط الناس به، يف قوله

فدل على أنه لكماله ال ] ٢٥٥:البقرة[طُونَ بِشيٍء من علْمه إِالَّ بِما شاَء وال يحي] ١١٠:طه[
  يستطيعون أن يطلعوا إال على ما أطلعهم عليه، وكذلك مجع

)١/١٤٢(  

  

لَيس كَمثْله شيٌء وهو السميع البصري : بني النفي واإلثبات يف اآلية اليت تقدمت، وهي قوله تعاىل
الفئة اليت غلت يف اإلثبات : ، فجمع بني النفي واإلثبات يف بعض آية، ورد على الفئتني]١١:الشورى[

فهذه . حىت شبهت صفاته باملخلوقات، والفئة اليت غلت يف النفي حىت نفت عنه صفات اإلثبات الكمالية
يل، فمن سار على هي طريقة الرسل، وطريقة الكتاب والسنة، هذه هي اليت تروي الغليل، وتشفي العل

  .......ج أهل السنة يف النفي واإلثبات وعلى طريقة الرسل، فال خيشى من املالم، وال يرد عليه كالم
  النفي املتضمن إثبات كمال الضد طريقة شرعية يف باب الصفات

…  

)١/١٤٣(  

  

نفي املذموم، فإن اهللا ، من ال)وال شيء يعجزه: (وليس قول الشيخ رمحه اهللا تعاىل: [قال املؤلف رمحه اهللا
وما كَانَ اللَّه ليعجِزه من شيٍء في السموات وال في اَألرضِ إِنه كَانَ عليماً قَديراً : تعاىل قال

فنبه سبحانه وتعاىل يف آخر اآلية على دليل انتفاء العجز، وهو كمال العلم والقدرة، فإن ] ٤٤:فاطر[
ا من الضعف عن القيام مبا يريده الفاعل، وإما من عدم علمه به، واهللا تعاىل ال يعزب العجز إمنا ينشأ إم

عنه مثقال ذرة، وهو على كل شيء قدير، وقد علم ببدائه العقول والفطر كمال قدرته وعلمه، فانتفى 
ن ذكر ذلك العجز؛ ملا بينه وبني القدرة من التضاد، وألن العاجز ال يصلح أن يكون إهلاً، تعاىل اهللا ع

نفي، ولكن هذا النفي دليل على إثبات، وهو ) وال يعجزه شيء: (أن قول املاتن: يعين] . علواً كبرياً
إثبات كمال القدرة، فنفى العجز ليدل على أنه كامل القدرة، وكامل القوة، وهلذا مجع اهللا بني النفي 

انَ اللَّه ليعجِزه من شيٍء في السموات وما كَ: واإلثبات يف هذه اآلية من سورة فاطر؛ وهي قوله تعاىل
فأثبت العلم والقدرة ] . ٤٤:فاطر[إِنه كَانَ عليماً قَديراً : هذا نفي، مث قال] ٤٤:فاطر[وال في اَألرضِ 

ليدل على أنه قدير حيث ال يعجزه شيء، فعرف أن هذا نفي موافق للنفي الذي يف القرآن، وهو النفي 
ذي يتضمن إثباتاً، وعلل بأن العاجز ال يصلح أن يكون إهلاً، وأنه يدخل يف القدرة كل شيء، وإذا ال



وصفنا اهللا تعاىل بكمال القدرة فهو قادر على كل شيء، وال خيرج عن قدرته شيء، ال من األفعال وال 
. ول بني املرء وقلبهمن الذوات، فيقدر على أن جيعل املؤمن كافراً والكافر مؤمناً، يقلب القلوب، وحي

، )يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك: (وكذلك ورد يف احلديث قول النيب عليه الصالة والسالم
واعلَموا أَنَّ : فدل على أن من مجلة ما ميلكه ويستطيعه ويقدر عليه احليلولة بني اإلنسان وبني قلبه، قال

نيولُ بحي اللَّه  

)١/١٤٤(  

  

فهذه صفة من صفات الكمال، وهي إثبات كمال القدرة، وصفات اهللا ]. ٢٤:األنفال[ وقَلْبِه الْمرِء
وأمساؤه ال حييط ا إال هو، كما دل على ذلك احلديث الذي مضى؛ وهو أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

 يف كتابك، أسألك بكل اسم هو لك، مسيت به نفسك، أو أنزلته: (علم أصحابه هذا الدعاء، وفيه قوله
، فدل على أنه استأثر بأمساء وبصفات )أو علمته أحداً من خلقك، أو استأثرت به يف علم الغيب عندك

أن صفات اهللا تعاىل كلها صفات كمال، إذا أثبتناها فإننا نعتقد أا : واحلاصل. مل يطلع عليها أحداً
لبه، ومن عظم قدر ربه يف قلبه مل صفات كمال، ومعلوم أن الذي يثبت هذه الصفات يعظم قدر ربه يف ق

إذا عرف العبد أن اهللا مطلع على كل شيء . يقدم على معصيته، وهذه هي فائدة قراءتنا لبعض الصفات
مل يقدم على معصيته، وإذا عرف أنه عليم بكل شيء، ال ختفى عليه من أمره خافية، يعلم ما توسوس به 

على أن يعذب من يشاء ويرحم من يشاء، فإن ذلك النفس، وما جيول يف القلب، وعرف كمال قدرته 
  .......حيمله على االستكثار من الطاعات، واالبتعاد عن احملرمات

  تقدير اخلرب يف كلمة التوحيد
…  

)١/١٤٥(  

  

هذه كلمة التوحيد اليت دعت إليها الرسل كلها، كما تقدم ): وال إله غريه: (قوله: [قال املؤلف رمحه اهللا
لتوحيد ذه الكلمة باعتبار النفي واإلثبات املقتضي للحصر، فإن اإلثبات ارد قد ذكره، وإثبات ا

ال : قال بعده] ١٦٣:البقرة[وإِلَهكُم إِلَه واحد :  ملا قال تعاىل-واهللا أعلم-يتطرق إليه االحتمال، وهلذا 
 يمحالر نمحالر وإِالَّ ه هب أن إهلنا واحد، : ببال أحد خاطر شيطاينفإنه قد خيطر ] ١٦٣:البقرة[إِلَه

وقد اعترض صاحب ]. ١٦٣:البقرة[ال إِلَه إِالَّ هو الرحمن الرحيم : فقال تعاىل! فلغرينا إله غريه
: ال إله يف الوجود إال اهللا، فقال: تقديره: ال إله إال هو، فقالوا: املنتخب على النحويني يف تقدير اخلرب يف



 نفياً لوجود اإلله، ومعلوم أن نفي املاهية أقوى يف التوحيد الصرف من نفي الوجود، فكان يكون ذلك
وقد أجاب أبو عبد اهللا حممد بن أيب . إجراء الكالم على ظاهره واإلعراض عن هذا اإلضمار أوىل

ملبتدأ يف موضع ا) إله(هذا كالم من ال يعرف لسان العرب، فإن : فقال) ري الظمآن(الفضل املرسي يف 
على قول سيبويه ، وعند غريه اسم ال، وعلى التقديرين فالبد من خرب املبتدأ، وإال فما قاله من 

إذا مل يضمر يكون نفياً للماهية فليس بشيء؛ ألن نفي املاهية : االستغناء عن اإلضمار فاسد، وأما قوله
، وهذا مذهب )ال وجود(و) اهيةال م(هو نفي الوجود، ال تتصور املاهية إال مع الوجود، فال فرق بني 

ال ) ال إله(مرفوع بدل من ) إال اهللا(أهل السنة، خالفاً للمعتزلة، فإم يثبتون ماهية عارية عن الوجود، و
وليس املراد هنا ذكر اإلعراب، بل املراد رفع . وال للمبتدأ، وذكر الدليل على ذلك) ال(يكون خرباً لـ

) يف الوجود(، وبيان أنه من جهة املعتزلة وهو فاسد، فإن قوهلم اإلشكال الوارد على النحاة يف ذلك
وال ]. ٩:مرمي[وقَد خلَقْتك من قَبلُ ولَم تك شيئاً : ليس تقييداً؛ ألن العدم ليس بشيء، قال اهللا تعاىل

  إال: (كقوله) غريه: (ليس قوله: يقال

)١/١٤٦(  

  

 بعد إال، فيكون التقدير للخرب فيهما واحداً، فلهذا ذكرت ألن غري تعرب بإعراب االسم الواقع) اهللا
، )ال إله إال اهللا(هذه كلمة اإلخالص، وهي كلمة ) وال إله غريه: (قوله] . هذا اإلشكال وجوابه هنا
، وهو )سبحانك اهللا وحبمدك، وتبارك امسك، وتعاىل جدك، وال إله غريك: (ففي دعاء االستفتاح يقول

وقد . إال اهللا: ليس هنا إله يصلح لإلهلية غريك، وهو معىن االستثناء يف قوله: نت، أيال إله إال أ: معىن
فَاعلَم أَنه ال إِلَه إِالَّ اللَّه واستغفر لذَنبِك : ، كقوله تعاىل)ال إله إال اهللا(تكررت هذه الكلمة ذا اللفظ 

 اتنمؤالْمو نِنيمؤلْمل١٩:حممد[و [لفظوب : وإِالَّ ه ال إِلَه]ي ال : كقوله تعاىل] ١٦٣:البقرةالَّذ اللَّه وه
 نمؤالْم المالس وسالْقُد كلالْم وإِالَّ ه وبلفظ] ٢٣:احلشر[إِلَه) :تإِالَّ أَن يف دعاء ذي النون يف ) ال إِلَه

ووردت من كالم اهللا، ويف قوله ] ٨٧:األنبياء[ت من الظَّالمني ال إِلَه إِالَّ أَنت سبحانك إِني كُن: قوله
وكله معناه ] ١٤-١٣:طه[إِننِي أَنا اللَّه ال إِلَه إِالَّ أَنا فَاعبدنِي * وأَنا اخترتك فَاستمع لما يوحى : تعاىل

ال إله يف : ر عن النحويني أم قالواوأما اإلعراب الذي ذك. نفي اإلهلية عن غري اهللا: واحد، وهو
إن هناك يف الوجود من يسمى إهلاً، ولكن ال يصلح أن يكون : الوجود إال اهللا، فقد تعقبه العلماء وقالوا

ال أحد يستحق اإلهلية إال اهللا، : ال إله حبق إال اهللا؛ أي: ال إله حق إال اهللا، أو: إهلاً، فالصواب أن يقال
  . ......؛ وذلك لكثرة من يسمى إهلاً مما تأهله القلوب، ويتخذه املشركون إهلاًأوىل) حبق(فالتقدير 

  حب املشركني آلهلتهم وتعظيمها عبادة هلا
…  



)١/١٤٧(  

  

إن كلمة اإلله اسم ملن تأهله القلوب وحتبه، ومعلوم أن املشركني يأهلون معبودام، سواء املعبودات 
كالذين يأهلون : إىل آخره، أو اخلياليات.. خلوقات كود وسواع القدمية كاألصنام املنحوتة على صور امل

بعض السادة، أو بعض األولياء، كالذين يأهلون عبد القادر اجليالين أو أمحد البدوي أو احلسني ، أو علياً 
أو حنوهم، فإم يأهلوم، مبعىن أن قلوم حتبهم، وتقدسهم، .. ، أو العيدروس ، أو ابن علوان 

أما املسلمون .  وتوقرهم، ويكون يف قلوم هلم قدر، وهلم مكانة، وهذا هو حقيقة التألهوتعظمهم،
املوحدون فإم يأهلون اهللا وحده، ال تأله قلوم غريه، فال حتب سواه حمبة العبادة، وال ختاف من غريه، 

أولياء اهللا هم هذه صفة أولياء اهللا، ف. وهكذا.. وال تعظم إال اهللا، وال ختضع وتتواضع إال له 
وملا كانت كلمة التوحيد تتضمن . املوحودون، هم الذين اختذوه إهلاً، وصدوا بقلوم عما سواه

اإلخالص؛ كانت أول دعوة الرسل، وتقدم يف أول الكتاب أن أول ما بعث به الرسل هذه الكلمة، 
ال يستحق غريه أن : أي] ٥٩:األعراف[يره يا قَومِ اعبدوا اللَّه ما لَكُم من إِلَه غَ: يقول نوح لقومه

يكون إهلاً، وكذلك قاله هود وصاحل وشعيب وبقية األنبياء الذين ذكر اهللا أنه أوحى إليهم بذلك، وإذا 
واملصيبة أن الذين . عرف املسلم معىن هذه الكلمة، صار يف حقيقة التوحيد الذي دعت إليه الرسل

ال اهللا، ليالً واراًً، وسراً وجهاراً، لكن ال يعملون معناها، وال يعرفون ال إله إ: يعبدون األموات يقولون
مضموا، بل يقولوا وخيالفوا؛ ألم مل يفهموا معىن اإلله، ولو عرفوا أن اإلله هو الذي تأهله القلوب، 

 ال معبود حبق إال اهللا، ):ال إله إال اهللا(معىن : إذا قلنا. فتحبه وتعظمه؛ لعلموا أم قد أهلوا هذه األموات
أنتم اآلن قد عبدمت غري اهللا من هؤالء األموات، فالعبادة هي التذلل واخلضوع، وقد تذللتم : قلنا هلم

  .وخضعتم هلؤالء األموات، فأصبحتم قد دعومت غري اهللا، فال ينفعكم التهليل

)١/١٤٨(  

  

هي اليت جيب أن ندعو إليها، وهي اليت ) هال إله غري( أو ) ال إله إال اهللا(أن كلمة التوحيد : فاحلاصل
قولوا ال : دعت إليها الرسل ومنهم نبينا صلى اهللا عليه وسلم، حيث أقام عشر سنني مبكة يقول للناس

قل ال إله إال اهللا، كلمة أحاج لك : (إله إال اهللا تفلحوا، وكانوا يعرفون معناها، وملا قال لعمه أيب طالب 
تج ا عند اهللا أنك مت على التوحيد، فهم أبو طالب وفهم احلاضرون أا تتضمن أح: يعين) ا عند اهللا

هو : ملة أبيه عبد املطلب ، فمات على قوله: الرباءة من كل املألوهات، فذكروه احلجة الشيطانية، وهي
لعرب، وتدفع قولوا ال إله إال اهللا، كلمة تدين لكم ا ا: (وملا قال هلم يف جمتمعهم. على ملة عبد املطلب
أَنْ امشوا واصبِروا علَى آلهتكُم : ، وقالوا]٥:ص[أَجعلَ اآللهةَ إِلَهاً واحداً : قالوا) لكم اجلزية ا العجم



حيبونه حمبة تعظيم :  فإنه يسمى إهلاً، يعين-حيبونه: يعين-فهذا دليل على أن كل من يأهلونه ] ٦:ص[ُ 
تعظيمكم هذا هو : ملعىن على القبوريني الذين عظموا القبور، فقيل هلموخفي هذا ا. وتوقري واحترام

التأله شئتم أم أبيتم، فقد اختذمت األموات آهلة، وكذلك أفعالكم؛ كحلفكم باألموات، أو دعائهم أولئك 
وتعلق قلوبكم م هو تأله، قد اختذمتوهم آهلة ! يا يوسف ! يا تاج ! يا عيدروس : األموات، كقولكم

توسالً، :  أم أبيتم، وعبدمتوهم وإن مل تسموا ذلك عبادة، فالعربة باحلقائق ال باألمساء، مسوا أفعالكمشئتم
حنن حنث كل . أو تودداً، أو تربكاً، أو حتبباً، أو استشفاعاً، أو تقرباً، فإن احلقائق ال تتغري بالتسميات

كون اهللا هو اإلله املعبود حبق، وأن يعبده مسلم على أن يعرف معىن ال إله إال اهللا، وأا تدعو إىل أن ي
حق عبادته، وأن يصد املسلم بقلبه عن عبادة وتعظيم كل ما سواه، فبذلك يكون حمققاً هلذا التوحيد، 

  .......الذي هو توحيد الرسل، والذي دعت إليه الرسل من أوهلم إىل آخرهم
…  

  ]١٠[شرح العقيدة الطحاوية 

)١/١٤٩(  

  

م على املسلمني أفسد على كثري منهم معتقدام يف أمساء اهللا وصفاته وإرادته وقدره، ملا دخل علم الكال
والناس يف األمساء والصفات . فلم يفرقوا بني اإلرادة الشرعية والقدرية، وال أثبتوا له صفات الكمال

سنة هم وسط أقسام، فمن مثبتها مع التشبيه وهم املشبهة، ومن معطلها أو بعضها وهم املعطلة، وأهل ال
  .بني ذلك، فهم يثبتون األمساء والصفات دون تشبيه وال تعطيل

  )قدمي بال ابتداء دائم بال انتهاء: (معىن قوله
…  

هو اَألولُ واآلخر : قال اهللا تعاىل). قدمي بال ابتداء، دائم بال انتهاء : ( قوله: [قال املصنف رمحه اهللا تعاىل
اللهم أنت األول فليس قبلك شيء، وأنت اآلخر فليس : (يه وسلم، وقال صلى اهللا عل]٣:احلديد[

والعلم . األول واآلخر: هو معىن امسه) قدمي بال ابتداء، دائم ال انتهاء: (، فقول الشيخ)بعدك شيء
بثبوت هذين الوصفني مستقر يف الفطر، فإن املوجودات ال بد أن تنتهي إىل واجب الوجود لذاته؛ قطعاً 

نشاهد حدوث احليوان، والنبات، واملعادن، وحوادث اجلو، كالسحاب واملطر وغري للتسلسل، فإنا 
ذلك، وهذه احلوادث وغريها ليست ممتنعة، فإن املمتنع ال يوجد، وال واجبة الوجود بنفسها، فإن 

واجب الوجود بنفسه ال يقبل العدم، وهذه كانت معدومة مث وجدت، فعدمها ينفي وجوا، ووجودها 
أَم خلقُوا من غَيرِ : وما كان قابالً للوجود والعدم مل يكن وجوده بنفسه، كما قال تعاىل. اعهاينفي امتن

أحدثوا من غري حمدث، أم هم أحدثوا أنفسهم؟ : ، يقول سبحانه]٣٥:الطور[شيٍء أَم هم الْخالقُونَ 



ه وجود وال عدم، ال يكون ومعلوم أن الشيء احملدث ال يوجد نفسه، فاملمكن الذي ليس له من نفس
موجوداً بنفسه، بل إن حصل ما يوجده وإال كان معدوماً، وكل ما أمكن وجوده بدالً عن عدمه، 

وإذا تأمل الفاضل غاية ما يذكره . وعدمه بدالً عن وجوده، فليس له من نفسه وجود وال عدم الزم له
ود إىل بعض ما ذكر يف القرآن من املتكلمون والفالسفة من الطرق العقلية، وجد الصواب منها يع

  الطرق العقلية

)١/١٥٠(  

  

: بأفصح عبارة وأوجزها، ويف طرق القرآن من متام البيان والتحقيق ما ال يوجد عندهم مثله، قال تعاىل
 االستدالل ال ينفع: وال نقول]. ٣٣:الفرقان[وال يأْتونك بِمثَلٍ إِلَّا جِئْناك بِالْحق وأَحسن تفِْسريا 

باملقدمات اخلفية، واألدلة النظرية، فإن اخلفاء والظهور من األمور النسبية، فرمبا ظهر لبعض الناس ما 
وأيضاً فاملقدمات وإن . خفي على غريه، ويظهر لإلنسان الواحد يف حال ما خفي عليه يف حال أخرى

د تفرح النفس مبا علمته من كانت خفية، فقد يسلمها بعض الناس وينازع فيما هو أجلى منها، وق
البحث والنظر، ما ال تفرح مبا علمته من األمور الظاهرة، وال شك أن العلم بإثبات الصانع ووجوب 

]. وجوده أمر ضروري فطري، وإن كان حيصل لبعض الناس من الشبه ما خيرجه إىل الطرق النظرية
......  

   هللا تعاىلاألدلة العقلية والنقلية يف إثبات األولية واآلخرية
…  

)١/١٥١(  

  

وصف ثابت لإلله، ولكن العبارة ) قدمي بال ابتداء، دائم بال انتهاء: (نعرف أن هذا الوصف وهو قوله
، وفسر ذلك النيب ]٣:احلديد[هو اَألولُ واآلخر : اليت يف القرآن والسنة أوضح، وهي قول اهللا تعاىل

أنت األول فليس قبلك شيء، وأنت اآلخر فليس بعدك (: صلى اهللا عليه وسلم اهللا عليه وسلم بقوله
وهذا دليل على أن اهللا ). كان اهللا ومل يكن شيء قبله: (، وفسره أيضاً يف حديث عمران بقوله)شيء

تعاىل قدمي ومل يسبق بعدم، وأنه دائم وال يلحقه فناء، وأن املخلوقات حادثة معدومة مث وجدت، مث يأيت 
وهذا قد . هذه احلوادث ال بد هلا من حمدث:  هذا حبدوث احلوادث، فيقالعليها العدم، ويستدل على

أَم خلقُوا من : يعترب دليالً عقلياً، ولكن قيدته اآليات كهذه اآلية اليت يف سورة الطور، وهي قوله تعاىل
 الذين خلقوا أنفسهم فإذا حتققوا أم مل يكونوا هم: ، يقول]٣٥:الطور[غَيرِ شيٍء أَم هم الْخالقُونَ 



وحتقق أم مل خيلقوا من غري شيء، تعني أم خلقوا من شيء وأن هلم خالقاً خلقهم، ويستدل ذا على 
الطبائعيني الدهريني، والذين يسمون يف هذه األزمنة بالشيوعيني الذين ينكرون اخلالق، وقدمياً كانوا 

هناك فالسفة يقرون باخلالق ويسمون الفالسفة يسمون بالطبائعيني، ومنهم الفالسفة الطبائعيون، ف
هذه املوجودات نشاهد أا كانت معدومة مث وجدت، : فهؤالء مجيعاً حيتج عليهم بالعقل فيقال. اإلهليني

أن السماء ليس فيها سحاب مث يتراكم فيها السحاب، فال بد له من : فال بد هلا من موجد، نشاهد مثالً
 يابسة مث نشاهدها بعد ذلك تز خضراء وفيها أشجار ومثار، فال بد موجد، ونشاهد أن األرض تكون

هلا من موجد، ونشاهد مثالً أن اإلنسان يكون صغرياً مث نشاهده بعد ذلك قد حصل له أوالد وصاروا 
جبانبه، لقد كانوا معدومني مث وجدوا، فال بد هلم من موجد، وهكذا توالد احليوانات والدواب وحنوها ال 

من موجد، فإن اإلنسان ليس هو الذي يوجد نفسه، وليس هو الذي خيلق أوالده، ولو كان هو بد هلا 
  الذي

)١/١٥٢(  

  

يتصرف بنفسه حلرص على أن يكون خلقه أحسن من خلق غريه، ولو كان هو الذي يوجد ولده حلرص 
، فهو الذي على أن يكون أوالده ذكوراً أو حنو ذلك، فتعني أن هناك خالقاً يتصرف يف هذا الكون

فإذاً ال بد أن هذه املوجودات . يعطي ومينع، يصل ويقطع، خيفض ويرفع، يسعد ويشقي، يفقر ويغين
تنتهي إىل موجد، وذلك املوجد ال بد أن يكون غنياً بنفسه، وأن ما سواه فقري إليه، وهذا الوصف هو 

إِنْ يشأْ * قَراُء إِلَى اللَّه واللَّه هو الْغنِي الْحميد يا أَيها الناس أَنتم الْفُ: وصف اخلالق تعاىل، قال عز وجل
 يددلْقٍ جبِخ أْتيو كُمبذْهزِيزٍ * يبِع لَى اللَّهع كا ذَلمليس ذلك شاقاً وال : ، أي]١٧-١٥:فاطر[و

  ].٨٢:يس[ئًا أَنْ يقُولَ لَه كُن فَيكُونُ إِنما أَمره إِذَا أَراد شي: صعباً على اهللا، بل هو سهل يسري
  اعتقاد أهل السنة يف أولية اهللا وأزليته

…  

)١/١٥٣(  

  

يعتقد أهل السنة أن رب هذا الكون واحد، وأنه الذي يتصرف يف الكون، وأنه قدمي ليس له بداية وأنه 
لَو كَانَ الْبحر مدادا لكَلمات ربي قُلْ : دائم ليس له اية، وقد ذكر اهللا تعاىل أن كالمه ال ينفد بقوله

، وما ذاك إال أن كالم اهللا ليس له بداية وال اية، ]١٠٩:الكهف[لَنفد الْبحر قَبلَ أَنْ تنفَد كَلمات ربي 
لك فالبحر ولو كان معه سبعة أحبر متده، وكانت األشجار من أول الدنيا إىل آخرها أقالماً، فكتب بت



األقالم مبداد هذه البحار، لنفدت البحار ولتكسرت األقالم ومل ينفد كالم اهللا؛ وذلك ألنه ال بداية له 
وإذا عرف املسلمون أن هلم . وال اية، وال شك أن هذه من احلجج العقلية اليت تقطع خماصمة أولئك
 للخالق الذي خلقهم وأنعم عليهم خالقاً خلقهم وخلق هذا الكون، عرفوا أم ما خلقوا عبثاً، فال بد أن

حقاً عليهم، فيعرف العبيد حق اهللا عليهم وهو عبادته وحده ال شريك له، فيكون هذا دافعاً هلم إىل أن 
واحلاصل . يقوموا ذا احلق، مث بعد ذلك يعلقون آماهلم راجني الثواب الذي رتب هلم على تلك العبادة

 تواجده ورأى أنه حدث بعد أن كان معدوماً، عرف أنه قد أن كل عاقل إذا فكر يف هذا الكون ورأى
كان معدوماً وأنه ال بد له من حمدث، وذلك احملدث لو كان مفتقراً إىل حمدث آخر لكان فقرياً، مث قد 

من الذي أحدث احملدث األول، وإذا كان له حمدث فمن الذي أحدث الذي قبله؟ فيلزم من : يقال أيضاً
إن احملدث واحد، وإنه غري مسبوق بعدم، وإنه األول بال بداية، انقطع : لفإذا قي. ذلك التسلسل

وهذه حجة عقلية، ولكن تكفي عنها هذه . التسلسل ومل يكن هناك تسلسل يف املاضي وال يف املستقبل
اآلية النقلية وما يشاها من اآليات اليت حيتج اهللا ا على عباده، ففي قدرته وكمال تصرفه يف هذا 

  .ن، وما فيه من اآليات عربة وعظة، ولكن تلك العربة والعظة إمنا ينتفع ا أهل العقولالكو
  يف أمساء اهللا تعاىل) القدمي(إدخال املتكلمني لفظ 

…  

)١/١٥٤(  

  

، وليس هو من األمساء احلسىن، )القدمي(وقد أدخل املتكلمون يف أمساء اهللا تعاىل : [قال املؤلف رمحه اهللا
هذا قدمي للعتيق، وهذا : لغة العرب اليت نزل ا القرآن هو املتقدم على غريه، فيقالفإن القدمي يف 

حديث للجديد، ومل يستعملوا هذا االسم إال يف املتقدم على غريه، ال فيما مل يسبقه عدم، كما قال تعاىل 
 حني وجود العرجون الثاين، الذي يبقى إىل: ، والعرجون القدمي]٣٩:يس[حتى عاد كَالْعرجون الْقَدميِ : 

وإِذْ لَم يهتدوا بِه فَسيقُولُونَ هذَا إِفْك قَدمي : وقال تعاىل. فإذا وجد اجلديد قيل لألول قدمي
نَ أَنتم وآباؤكُم اَألقْدمو* أَفَرأَيتم ما كُنتم تعبدونَ : متقدم يف الزمان، وقال تعاىل: أي] ١١:األحقاف[
. القول القدمي واجلديد للشافعي رمحه اهللا تعاىل: ، فاألقدم مبالغة يف القدمي، ومنه]٧٦-٧٥:الشعراء[

يتقدمهم، ويستعمل منه الفعل الزماً : أي] ٩٨:هود[يقْدم قَومه يوم الْقيامة فَأَوردهم النار : وقال تعاىل
هذا قَدم هذا وهو يقدمه، ومنه مسيت القدم : دث، ويقال أخذت ما قدم وما ح: ومتعدياً، كما يقال

وأما إدخال القدمي يف أمساء اهللا تعاىل، فهو مشهور عند أكثر أهل . قدما؛ ألا تقدم بقية بدن اإلنسان
وال ريب أنه إذا كان مستعمال يف . الكالم، وقد أنكر ذلك كثري من السلف واخللف، منهم ابن حزم 

ما تقدم على احلوادث كلها، فهو أحق بالتقدم من غريه، لكن أمساء اهللا تعاىل هي نفس التقدم، فإن 



والتقدم يف اللغة مطلق ال خيتص بالتقدم على . األمساء احلسىن اليت تدل على خصوص ما ميدح به
، وهو أحسن من القدمي؛ ألنه )األول(احلوادث كلها، فال يكون من األمساء احلسىن، وجاء الشرع بامسه 

  ]. ......شعر بأن ما بعده آيل إليه وتابع له خبالف القدمي، واهللا تعاىل له األمساء احلسىن ال احلسنةي
  وصف املتكلمني هللا بالقدمي ومعناه عندهم

…  

)١/١٥٥(  

  

مشهور يف كالم املتكلمني وصف اهللا بأنه قدمي، بل عندهم أن القدمي أخص أوصاف اهللا، ويعنون بذلك 
إن تعدد الصفات يلزم منه تعدد : ه شيء، ولذلك فهم ينفون الصفات، ويقولونأنه الذي مل يتقدم

إن هللا صفات لكانت : أن القدمي واحد وهو اهللا، فال يكون هناك قدماء غريه، فلو قيل: القدماء، يعين
وقد أجاب أهل السنة . اهللا قدمي ومسعه قدمي وبصره قدمي وحنو ذلك: أيضاً موصوفة بالقدم، أي فيقال

أن نفي الصفات الستلزامها تعدد : ثانياً. أن لفظة القدمي ال تدل على األولية: أوالً: يهم بأجوبة منهاعل
القدماء ال يلزم هذا االستلزام؛ وذلك ألن القدمي ليس بلفظ شرعي وال لغوي، وألن اهللا تعاىل واحد 

وهاهو الشارح ينكر على . بذاته وبصفاته، وأن الصفات من مجلة الذات، فال يكون يف إثباا تعدد
: هؤالء الذين يقولون إن القدمي من أمساء اهللا، ويذكر أن االسم الصحيح الذي مسى اهللا به نفسه هو

 راآلخلُ وفأما القدمي أو األزيل فهي أمساء اصطالحية، ال يلزم من االصطالح عليها ]٣:احلديد[اَألو ،
قصدهم باألزيل أو بالدائم عدم إتيان الفناء عليه، ولو قصدهم بالقدمي عدم تقدم شيء عليه، و. ثبوا

هو اَألولُ واآلخر : أتوا على هذه اآلية أو على هذين االمسني يف هذه اآلية ومها قول اهللا تعاىل
أنت األول فليس قبلك شيء، وأنت اآلخر فليس : (، وقول النيب صلى اهللا عليه وسلم]٣:احلديد[

  .افياً، ولكان التفسري واضحاً، ولكانت األمساء واقعة موقعها، لكان ذلك ك)بعدك شيء
  يف لغة العرب) القدمي(معىن كلمة 

…  

)١/١٥٦(  

  

إن كلمة القدمي عند العرب ال تدل على تقدم اإلنسان على غريه كله، وإمنا تدل على تقدمه على : يقول
 حتى عاد كَالْعرجون الْقَدميِ :جنسه، فإذا وجد له جنس جديد مسي األول قدمياً، ومنه قوله تعاىل

العذوق اليت يكون فيها التمر، ومىت يكون قدمياً؟ إذا : ، فإن العراجني هي قنوان النخل، يعين]٣٩:يس[



أَنتم : وكذلك قوله تعاىل. هذه عراجني قدمية: محلت النخل مرة ثانية قيل للعراجني اليت من العام املاضي
اَألقْد كُماؤآبونَ وأن آباءكم قد تقدموا عليكم، ومعلوم أن اآلباء قبلهم أجداد : ، يعين]٧٦:الشعراء[م

وقبل األجداد أجداد وهلم جراً، فسمي اآلباء القريبون أقدمني، فدل على أن القدمي ال يدل على السبق 
ه القدمي، فالوصف بأن اهللا هو األول أبلغ من الوصف بأن. املطلق، وإمنا يدل على سبق بعض اجلنس

تعطي معىن األزلية، يعين األبدية والدميومة؛ وذلك ) اآلخر(تعطي معىن األولية، و) األول(وهذه الكلمة 
ألن اهللا موصوف بأنه دائم أبدي وأزيل، ال يأيت عليه الفناء وال التغري، وأنه هو كما وصف نفسه بأنه 

، وقال النيب صلى اهللا عليه ]٥٨:الفرقان[ يموت وتوكَّلْ علَى الْحي الَّذي ال: احلي الذي ال ميوت
بعد موت الناس يف هذه احلياة وفناء : ، يعين)أنت احلي الذي ال ميوت، واجلن واإلنس ميوتون: (وسلم

: ، وقال]٢٧:الرمحن[ويبقَى وجه ربك ذُو الْجاللِ واِإلكْرامِ : املخلوقات يبقى اهللا تعاىل، كما قال تعاىل
وهو . فإذا كان هو الباقي فإنه أيضاً هو الذي يبعث العباد]. ٨٨:القصص[لُّ شيٍء هالك إِلَّا وجهه كُ

سبحانه ال يأيت عليه فناء أبداً، وذلك هو األصل يف الدوام، وهو األصل يف البقاء الذي هو وصف اهللا 
يسبق بعدم بل هو قدمي، وأنه ال يأيت فيعتقد املسلمون أن رم سبحانه الذي خلق هذا الكون مل . وحده

عليه الفناء بل هو دائم، ولكن يعربون باألول واآلخر، فهما أوضح من القدمي والدائم أو األزيل أو حنو 
  .ذلك

  )ال يفىن وال يبيد: (معىن قوله

)١/١٥٧(  

  

…  
: ىل، قال عز من قائل إقرار بدوام بقائه سبحانه وتعا). ال يفىن وال يبيد: (قوله: [قال املؤلف رمحه اهللا
 ا فَانهلَيع نامِ * كُلُّ ماِإلكْراللِ وذُو الْج كبر هجقَى وبيوالفناء والبيد متقاربان ]٢٧-٢٦:الرمحن[و ،

أن : أي)]. دائم بال انتهاء: (يف املعىن، واجلمع بينهما يف الذكر للتأكيد، وهو أيضا مقرر ومؤكد لقوله
كُلُّ شيٍء هالك : ، ودليله من القرآن قوله تعاىل)دائم بال انتهاء : ( مؤكد لقوله) ال يبيدال يفىن و: (قوله

 ههجوقوله]٨٨:القصص[إِلَّا و ، : ا فَانهلَيع نامِ * كُلُّ ماِإلكْراللِ وذُو الْج كبر هجقَى وبيو
، وقول النيب صلى اهللا ]٥٨:الفرقان[ الَّذي ال يموت وتوكَّلْ علَى الْحي: ، وقوله]٢٧-٢٦:الرمحن[

، مثل باجلن واإلنس ألم الثقالن )أنت احلي الذي ال ميوت، واجلن واإلنس ميوتون: (عليه وسلم
كل شيء يفىن إال وجه اهللا تعاىل، وذلك دليل على الكمال، والذي يكون له الكمال : إذاً. املكلفان

د وحده، وأن يقوم عباده الذين هم خلقه وملكه بواجبهم حنوه، وذلك يستحق أن يقدس وأن يعب
  . ......بالعبادة املستمرة له سبحانه



  )وال يكون إال ما يريد: (معىن قوله
…  

)١/١٥٨(  

  

هذا رد لقول القدرية واملعتزلة، فإم زعموا أن ). وال يكون إال ما يريد : ( قوله: [قال املؤلف رمحه اهللا
إلميان من الناس كلهم، والكافر أراد الكفر، وقوهلم فاسد مردود؛ ملخالفته الكتاب والسنة، اهللا أراد ا

ومسوا قدرية . واملعقول الصحيح، وهي مسألة القدر املشهورة، وسيأيت هلا زيادة بيان إن شاء اهللا تعاىل
 على الطائفة األوىل أيضاً، والتسمية) قدرية: (إلنكارهم القدر، وكذلك تسمى اجلربية احملتجون بالقدر

إن اهللا وإن كان يريد املعاصي قدراً، فهو ال حيبها وال يرضاها وال يأمر : أما أهل السنة فيقولون. أغلب
ما شاء اهللا كان : ا، بل يبغضها ويسخطها ويكرهها وينهى عنها، وهذا قول السلف قاطبة، فيقولون

واهللا ألفعلن كذا إن شاء اهللا مل حينث إذا : الف لو قال وهلذا اتفق الفقهاء على أن احل. وما مل يشأ مل يكن
: قوله]. إن أحب اهللا حنث، إذا كان واجباً أو مستحباً: مل يفعله، وإن كان واجباً أو مستحباً، ولو قال 

فَعالٌ : ما شاء اهللا كان وما مل يشأ مل يكن، وقوله تعاىل: هذا مثل قول املسلمني) وال يكون إال ما يريد(
ل رِيدا يأن ما أراده تعاىل فإنه ال بد أن حيصل وما مل يرده فإنه ال يكون، واملراد هنا : يعين] ١٠٧:هود[م

فاهللا تعاىل قدر . إرادة كونية، وإرادة شرعية: اإلرادة الكونية؛ وذلك ألن اإلرادة تنقسم إىل قسمني
كما : اإلرادة الكونية. طلق اإلرادة عليهالكائنات فال حيدث يف الوجود شيء إال بإرادته، وهذا أكثر ما ت

فَمن يرِد اللَّه أَنْ يهديه يشرح صدره لِإلسالمِ ومن يرِد أَنْ يضلَّه يجعلْ صدره ضيقًا حرجا : يف قوله
ومن يرِد أَنْ (، ]١٢٥:األنعام[ى الَّذين ال يؤمنونَ كَأَنما يصعد في السماِء كَذَلك يجعلُ اللَّه الرجس علَ

لَّهضفأهل السنة يعتقدون أنه ال يكون شيء يف الوجود إال بإرادته، . ، واآليات يف هذه اإلرادة كثرية)ي
  ولو شاء هلدى الناس مجيعاً، ولكن ال يتخذون ذلك

)١/١٥٩(  

  

 الذين يزعمون أم ال اختيار هلم، وأن العباد جمبورون على حجة يف املعصية كما تفعله طائفة اجلربية
بل اإلرادة الكاملة هللا سبحانه فال يعصى قسراً وال : ونقول. املعاصي وعلى الكفر، وليس هلم أي اختيار

قهراً، وال تكون إرادة اخللق أقوى من إرادة اهللا، ولكن قد منحهم سبحانه إرادة تناسبهم، وهي مغلوبة 
هللا، فللعباد قدرة على أفعاهلم وهلم إرادة، ولكن إرادم وقدرم مسبوقة بإرادة اهللا تعاىل بقدرة ا
  . ......وبقدرته



  أقسام القدرية وحكم كل قسم
…  

هم الذين نفوا قدرة : النفاة. قدرية نفاة، وقدرية جمربة، وكالمها ضالل: القدرية ينقسمون إىل قسمني
إن اهللا أجرب العباد على : هم الذين يقولون: واربة. على أفعال العبادإن اهللا ال يقدر : اهللا، وقالوا

إن اهللا على : وهدى اهللا أهل السنة فقالوا. املعاصي وعلى الطاعات وقسرهم عليها، تعاىل اهللا عن ذلك
  .كل شيء قدير، ولكن منح العبد قدرة يكلف ا، فإذا اعتقدنا ذلك سلمنا من االعتراضات

  ةأنواع اإلراد
…  

)١/١٦٠(  

  

إرادة قدرية كونية : اإلرادة يف كتاب اهللا نوعان: واحملققون من أهل السنة يقولون: [قال املؤلف رمحه اهللا
والكونية هي املشيئة . فاإلرادة الشرعية هي املتضمنة للمحبة والرضا. خلقية، وإرادة دينية أمرية شرعية

من يرِد اللَّه أَنْ يهديه يشرح صدره لِإلسالمِ ومن يرِد فَ: الشاملة جلميع املوجودات، وهذا كقوله تعاىل 
، وقوله تعاىل عن نوح عليه ]١٢٥:األنعام[أَنْ يضلَّه يجعلْ صدره ضيقًا حرجا كَأَنما يصعد في السماِء 

، وقوله ]٣٤:هود[نْ أَنصح لَكُم إِنْ كَانَ اللَّه يرِيد أَنْ يغوِيكُم وال ينفَعكُم نصحي إِنْ أَردت أَ: السالم 
: فكقوله تعاىل: وأما اإلرادة الدينية الشرعية األمرية]. ٢٥٣:البقرة[ولَكن اللَّه يفْعلُ ما يرِيد : تعاىل

 رسالْع بِكُم رِيدال يو رسالْي بِكُم اللَّه رِيدوقوله تعاىل]١٨٥:لبقرةا[ي ، : كُميدهيو لَكُم نيبيل اللَّه رِيدي
 يمكح يملع اللَّهو كُملَيع وبتيو كُملقَب نم ينالَّذ ننوقوله]٢٦:النساء[س ، : وبتأَنْ ي رِيدي اللَّهو

هونَ الشبِعتي ينالَّذ رِيديو كُملَيا عيمظلًا عييلُوا ممأَنْ ت اتانُ * واِإلنس قلخو كُمنع فِّفخأَنْ ي اللَّه رِيدي
ما يرِيد اللَّه ليجعلَ علَيكُم من حرجٍ ولَكن يرِيد ليطَهركُم : ، وقوله تعاىل]٢٨-٢٧:النساء[ضعيفًا 

إِنما يرِيد اللَّه ليذْهب عنكُم الرجس أَهلَ الْبيت ويطَهركُم : ، وقوله تعاىل]٦:املائدة[م وليتم نِعمته علَيكُ
هذا يفعل ما : فهذه اإلرادة هي املذكورة يف مثل قول الناس ملن يفعل القبائح]. ٣٣:األحزاب[تطْهِريا 

وأما اإلرادة الكونية فهي اإلرادة املذكورة يف قول . يأمر بهال حيبه وال يرضاه وال : ال يريده اهللا، أي
  ما شاء: املسلمني

)١/١٦١(  

  



والفرق ثابت بني إرادة املريد أن يفعل، وبني إرادته من غريه أن يفعل، فإذا . اهللا كان وما مل يشأ مل يكن
ه أن يفعل فعالً، فهذه اإلرادة أراد الفاعل أن يفعل فعالً، فهذه اإلرادة املعلقة بفعله، وإذا أراد من غري

فاهللا تعاىل إذا أمر . لفعل الغري، وكال النوعني معقول للناس، واألمر يستلزم اإلرادة الثانية دون األوىل
العباد بأمر، فقد يريد إعانة املأمور على ما أمر به، وقد ال يريد ذلك وإن كان مريداً منه فعله، وحتقيق 

هل هو مستلزم إلرادته أم ال ؟ فهو سبحانه أمر اخللق على : أمر اهللا تعاىلهذا مما يبني فصل الرتاع يف 
ألسن رسله عليهم السالم مبا ينفعهم، واهم عما يضرهم، ولكن منهم من أراد أن خيلق فعله، فأراد 
سبحانه أن خيلق ذلك الفعل، وجيعله فاعالً له، ومنهم من مل يرد أن خيلق فعله، فجهة خلقه سبحانه 

ال العباد وغريها من املخلوقات غري جهة أمره للعبد على وجه البيان ملا هو مصلحة للعبد أو ألفع
مفسدة، وهو سبحانه إذ أمر فرعون وأبا هلب وغريمها باإلميان، كان قد بني هلم ما ينفعهم ويصلحهم إذا 

تهم عليه وجه مفسدة فعلوه، وال يلزم إذا أمرهم أن يعينهم، بل قد يكون يف خلقه هلم ذلك الفعل وإعان
من حيث هو فعل له، فإنه خيلق ما خيلق حلكمة، وال يلزم إذا كان الفعل املأمور به مصلحة للمأمور إذا 
! فعله، أن يكون مصلحة لآلمر إذا فعله هو، أو جعل املأمور فاعالً له، فأين جهة اخللق من جهة األمر؟

ة، ومبيناً ملا ينفعه، وإن كان مع ذلك ال يريد أن يعينه فالواحد من الناس يأمر غريه وينهاه مريداً النصيح
على ذلك الفعل، إذ ليس كل ما كان مصلحيت يف أن آمر به غريي وأنصحه يكون مصلحيت يف أن 

أعاونه أنا عليه، بل قد تكون مصلحيت إرادة ما يضاده، فجهة أمره لغريه نصحاً غري جهة فعله لنفسه، 
  ]. ......وقني، فهو يف حق اهللا أوىل باإلمكانوإذا أمكن الفرق يف حق املخل

  الفرق بني اإلرادة الشرعية واإلرادة الكونية
…  

)١/١٦٢(  

  

إرادة دينية شرعية أمرية، وإرادية كونية قدرية : من أن اإلرادة قسمان: هذا الكالم يوضح ما قلنا
، فكل شيء أراده اهللا كوناً وقدراً أن اإلرادة الكونية ال بد من وجود املراد فيها: والفرق بينهما. خلقية

والذي يريده شرعاً وديناً قد ال يوجد، فالطاعات . فال بد من وجوده، ولكن قد حيبه وقد ال حيبه
واألعمال الصاحلة أرادها اهللا ديناً وشرعاً من مجيع اخللق، وأحبها منهم، ولكن قد حتصل من بعضهم 

 أراد من فرعون وأيب هلب أن يؤمنا؛ أراد ذلك ديناً إن اهللا: فيقول. وقد ال حتصل من البعض اآلخر
وشرعاً وأمراً، ولكن ما أراد ذلك كوناً وال قدراً وال خلقاً، فلذلك مل يوجد منهما اإلميان واألعمال 

فكل األعمال . وأراد من األنبياء وأتباعهم اإلميان ديناً وشرعاً، وأراده منهم كوناً وقدراً فوجد. الصاحلة
بوبة عند اهللا، وإذا وقعت فإا مرادة ديناً وشرعاً، ومرادة كوناً وقدراً، وكل احلوادث حىت الصاحلة حم



املعاصي والكفر واملخالفات، فهي واقعة إلرادة اهللا الكونية القدرية اخللقية، ولكنها ليست حمبوبة وال 
ه غَنِي عنكُم وال يرضى لعباده الْكُفْر وإِنْ إِنْ تكْفُروا فَإِنَّ اللَّ: مرضية ولو كان اهللا قد أرادها، قال تعاىل

 لَكُم هضروا يكُرشفأخرب بأنه ال يرضى الكفر ولكن يرضى الشكر]٧:الزمر[ت ،.  
  ذكر اآليات الدالة على الفرق بني اإلرادة الشرعية والقدرية

…  

)١/١٦٣(  

  

فَمن يرِد اللَّه أَنْ يهديه : إلرادتني، فإن قوله تعاىلذكر الشارح األدلة من اآليات على الفرق بني ا
من قدر اهللا له كوناً أنه يهديه، فإنه يشرح صدره لإلسالم، : ، هذه إرادة كونية، يعين]١٢٥:األنعام[

 لَّهضأَنْ ي رِدي نمقاً من قدر اهللا له أنه يضل وال يهتدي، فإنه جيعل صدره ضي: ، أي]١٢٥:األنعام[و
: ، وقوله]٢٥٣:البقرة[ولَكن اللَّه يفْعلُ ما يرِيد : ومثلها قوله تعاىل. حرجاً، فهذه إرادة كونية قدرية

 رِيدا يمالٌ ل١٦:الربوج[فَع[وقوله ، : كُموِيغأَنْ ي رِيدي إِنْ كَانَ اللَّه]هذه إرادة كونية، يعين] ٣٤:هود :
ما شاء اهللا كان :  وقدراً أن يغويكم فال راد ملا أراده، وهذا معىن قول املسلمنيإذا كان اهللا يريد كوناً

إن اهللا ما أراد هداييت، فكيف أهتدي واهللا مل يرد؟ : لكن إذا احتج بعض العصاة وقال. وما مل يشأ مل يكن
 استطاعة اسأل اهللا اهلداية حىت يستجيب لك وافعل السبب، فإن اهللا أعطاك قدرة وأعطاك: نقول له

على األسباب، وأقدرك على األسباب احملسوسة، فافعلها حىت تكون أسباباً يف حصول اإلرادة 
أرادها كوناً ومل يردها : هكذا أراد اهللا مين هذه املعصية، نقول: وإذا قال بعض العصاة مثالً. ووجودها

م أن يتقوا اهللا، وأن يؤمنوا به، شرعاً، اهللا تعاىل أراد منك اإلميان شرعاً وأمرك به، بل أمر الناس كله
وبال شك أن ]. ٣٦:النحل[فَمنهم من هدى اللَّه ومنهم من حقَّت علَيه الضاللَةُ : وأحب ذلك منهم

اخلري دائماً ينسب إىل اهللا تعاىل، وأما الشرور فال جيوز نسبتها إليه، كما حكى اهللا عن مؤمين اجلن أم 
، فاإلرادة هنا يف هذه ]١٠:اجلن[نا ال ندرِي أَشر أُرِيد بِمن في اَألرضِ أَم أَراد بِهِم ربهم رشدا وأَ: قالوا

أُرِيد بِمن في اَألرضِ : أراد اهللا م اخلري إرادة شرعية، واإلرادة يف األوىل: اآلية إرادة شرعية، يعين
  حيصل للمؤمن معرفةإرادة كونية، وذا ] ١٠:اجلن[

)١/١٦٤(  

  

  .الفرق بني اإلرادتني
  اجتماع اإلرادة الشرعية والقدرية يف إميان املؤمن وعمله الصاحل



…  
كل ما يف الوجود من احلوادث فهو مراد كوناً وقدراً، ولكن قد ال يكون حمبوباً، قد يكون : هو يقول

عات اليت حتدث من أهلها فإا مرادة ديناً حمبوباً كالطاعات وقد يكون مكروهاً كاملعاصي، وكل الطا
أن اهللا تعاىل أراد اإلميان من الناس كلهم ديناً : يعين. وشرعاً، أرادها اهللا ديناً وشرعاً، فهي مرادة وحمبوبة

: وشرعاً، ولكن حتقق ذلك يف املؤمنني، فأصبح إميان املؤمنني وأعماهلم الصاحلة جمتمعاً فيها اإلرادتان
كونية القدرية، فإميان املؤمنني وصالم وعبادام مرادة كوناً وقدراً لوجودها، ومرادة ديناً الشرعية، وال

ومع ذلك فإن على املسلم أن يسأل ربه اهلداية، حىت ييسر له هذه األسباب . وشرعاً لألمر ا وحملبتها
 تعاىل هدايته كوناً وقدراً، وجيعله من أهلها، فإذا قام باألسباب وفعلها رجي بذلك أن يكون ممن أراد اهللا

ما أراد اهللا هداييت، ويستمر على : ووفقه لذلك ديناً وشرعاً، وال يبقى على حاله اليت هو عليها ويقول
الضالل والعياذ باهللا، فإن الذين حيتجون بالقدر حيتجون به يف أمر دون أمر، حيث إم ال يسلمون ذلك 

جمتهدين ومشمرين، خبالف أمورهم الدينية فإم حيتجون بالقضاء يف األمور الدنيوية بل تراهم جمدين و
الباب واحد، فإذا اجتهدمت يف أمور : وبالقدر، وحيتجون بأن اهللا ما أراد منهم كذا وكذا، فيقال هلم

  .الدنيا فاجتهدوا يف أمور الدين، واهللا تعاىل هو املوفق ملن أراد اخلري والعمل الصاحل
  رة اهللا والرد عليهموجه إنكار القدرية لقد

…  

)١/١٦٥(  

  

والقدرية تضرب مثال مبن أمر غريه بأمره، فإنه ال بد أن يفعل ما يكون املأمور : [قال املؤلف رمحه اهللا
هذا يكون على : فيقال هلم. أقرب إىل فعله، كالبشر، والطالقة، ويئة املساند، واملقاعد وحنو ذلك

تعود إىل اآلمر، كأمر امللك جنده مبا يؤيد ملكه، وأمر السيد أن تكون مصلحة األمر : أحدمها: وجهني
أن يكون : الثاين. عبده مبا يصلح ملكه، وأمر اإلنسان شريكه مبا يصلح األمر املشترك بينهما وحنو ذلك

اآلمر يرى اإلعانة للمأمور مصلحة له، كاألمر باملعروف، وإذا أعان املأمور على الرب والتقوى، فإنه قد 
فأما إذا قدر أن .  اهللا يثيبه على إعانته على الطاعة، وأنه يف عون العبد ما كان العبد يف عون أخيهعلم أن

اآلمر إمنا أمر املأمور ملصلحة املأمور، ال لنفع يعود على اآلمر من فعل املأمور كالناصح املشري، وقدر أنه 
 مضرة على اآلمر، مثل الذي جاء إذا أعانه مل يكن ذلك مصلحة لآلمر، وأن يف حصول مصلحة املأمور

إِنَّ الْملَأَ يأْتمرونَ بِك ليقْتلُوك فَاخرج إِني لَك من : من أقصى املدينة يسعى وقال ملوسى عليه السالم 
 نيحاصفهذا مصلحته يف أن يأمر موسى عليه السالم باخلروج، ال يف أن يعينه على ]٢٠:القصص[الن ،
إن اهللا أمر العباد مبا يصلحهم، مل يلزم من : وإذا قيل.  أعانه لضره قومه، ومثل هذا كثريذلك، إذ لو



ذلك أن يعينهم على ما أمرهم به، السيما وعند القدرية ال يقدر أن يعني أحداً على ما به يصري فاعالً، 
 يلزم إذا كان نفس وإذا عللت أفعاله باحلكمة فهي ثابتة يف نفس األمر، وإن كنا حنن ال نعلمها، فال

اآلمر له حكمة يف األمر أن يكون يف اإلعانة على فعل املأمور به حكمة، بل قد تكون احلكمة تقتضي أن 
ال يعينه على ذلك، فإنه إذا أمكن يف املخلوق أن يكون مقتضى احلكمة واملصلحة أن يأمر بأمر ملصلحة 

 على ذلك، فإمكان ذلك يف حق الرب أوىل املأمور، وأن تكون احلكمة واملصلحة لآلمر أن ال يعينه
  قد عرفنا أن املعتزلة ينكرون قدرة اهللا على أفعال]. وأحرى

)١/١٦٦(  

  

إن اهللا ال يقدر على أفعال العباد، فإذاً معىن خلقه ألفعال العباد : العباد مع عموم قدرة اهللا، فيقولون
وعقيدة . البواعث اليت تباشر األفعالعندهم يئة األسباب، ال أنه حيرك جوارحهم أو يبعث فيهم 
، ]٩٦:الصافات[واللَّه خلَقَكُم وما تعملُونَ : املسلمني أن اهللا تعاىل هو اخلالق للعبد وملا يعمل، قال تعاىل

ولكن قدرة اهللا عامة لكل شيء وتدخل فيها أفعال العباد، ومع ذلك فال جنعل العبد آلة ليس له أية 
ة وإرادة، وقدرة اهللا وإرادته غالبة على قدرة العبد وإرادته، وحبسب تلك القدرة اليت اختيار بل له قدر

مكنه اهللا ا وجعله فاعالً بسببها يثاب ويعاقب، حيث ا يباشر العباد األفعال خرياً وشراً، فيعصي 
أنه تنسب إليه : فالعبد هو املؤمن والكافر والرب والفاجر، واملصلي والصائم، أي. العاصي ويطيع املطيع

إن اآلمر قد يعني املأمور : أفعاله؛ ألنه الذي باشرها وإن كانت خملوقة هللا تعاىل يف األزل، فيقول الشارح
فمثالً إذا أمر امللك أحد وزرائه فإنه يهيئ له األسباب؛ ألن له مصلحة ذا األمر، وهكذا . وقد ال يعينه

يساعده، وإذا أمر الشريك شريكه بأمر فيه مصلحة هلما فإنه أيضاً إذا أمر امللك أحد خدمه فإنه يعينه و
. يساعده، وإذا أمر السيد عبده بأمر فإن ذلك الفعل فيه مصلحة له، فهي مثل هذا يساعد اآلمر املأمور

وضرب أيضاً مثالً ملن ال حيتاج أن يساعد، وهو إذا مل يكن فيه مصلحة، ومثل بذلك الرجل الذي نصح 
أمره باخلروج وليس من مصلحته أن ] ٢٠:القصص[رج إِني لَك من الناصحني فَاخ: موسى بقوله

: يساعده على اخلروج؛ ألن يف ذلك مضرة على اآلمر؛ ألنه من قوم فرعون، فأراد أن حيذر موسى فقال
 جرفَاخ لُوكقْتيل ونَ بِكرمأْتلَأَ ياهللا سبحانه وتعاىل قد تقتضي :فيقال. ، هذا مثال]٢٠:القصص[إِنَّ الْم 

حكمته أن يعني املؤمن على األوامر ويهيئ له األسباب وميكنها له، فيعمل األعمال الصاحلة، ويكون 
  ذلك فضالً منه ومنة، وقد تقتضي حكمته أن خيذل

)١/١٦٧(  

  



ن يف الكفر أو بعض العباد وخيلي بينهم وبني أهوائهم وأعدائهم وال يعينهم وال حيميهم، فيعصون ويقعو
يف مقدمات الكفر، وذلك فتنة منه وعدل ليس بظامل هلذا وال جبائر مع هذا، بل هكذا تقتضي حكمة 

يضلُّ من يشاُء : فال اعتراض للمعتزلة والقدرية على أفعال اهللا، فإنه يفعل ما يشاء كما يشاء. اهللا
  . ......الً، حكمة وعدالً ونعمة وفض]٨:فاطر[ويهدي من يشاُء 

  حكمة اهللا تعاىل يف إعانة العبد على ما أمره أو عدم إعانته
…  

)١/١٦٨(  

  

واملقصود أنه ميكن يف حق املخلوق احلكيم أن يأمر غريه بأمر وال يعينه عليه، : [قال املؤلف رمحه اهللا
ك املأمور به قد فاخلالق أوىل بإمكان ذلك يف حقه مع حكمته، فمن أمره وأعانه على فعل املأمور كان ذل

تعلق به خلقه وأمره نشأةً وخلقاً وحمبة، فكان مراداً جبهة اخللق ومراداً جبهة األمر، ومن مل يعنه على فعل 
املأمور كان ذلك املأمور قد تعلق به أمره ومل يتعلق به خلقه؛ لعدم احلكمة املقتضية لتعلق اخللق به، 

الضدين ينايف خلق الضد اآلخر، فإن خلق املرض وخلق أحد . وحلصول احلكمة املقتضية خللق ضده
الذي حيصل به ذل العبد لربه، ودعاؤه، وتوبته، وتكفري خطاياه، ويرق به قلبه، ويذهب عنه الكربياء 
والعظمة والعدوان، يضاد خلق الصحة اليت ال حتصل معها هذه املصاحل، ولذلك كان خلق ظلم الظامل 

صل باملرض، يضاد خلق عدله الذي ال حيصل به هذه املصاحل الذي حيصل به للمظلوم من جنس ما حي
وتفصيل حكمة اهللا عز وجل يف خلقه وأمره يعجز عن معرفتها . وإن كانت مصلحته هو يف أن يعدل

عقول البشر، والقدرية دخلوا يف التعليل على طريقة فاسدة، مثلوا اهللا فيها خيلقه ومل يثبتوا حكمة تعود 
يف أن حكمة اهللا تعاىل قد تقتضي إعانة املأمور وقد تقتضي عدم إعانته، فاهللا تعاىل أمر ميثلون ذا ]. إليه

، ولكن من الناس من ]١:النساء[يا أَيها الناس اتقُوا ربكُم : اجلميع مؤمنهم وكافرهم بالتقوى يف قوله
م اخلري وهداهم وأعام، فله عليهم اتقى ومنهم من مل يتق اهللا، فالذين اتقوا اهللا هؤالء قد أراد اهللا 

نعمة اإلعانة ونعمة الفضل، والذين مل يتقوه هؤالء قد خذهلم وخلى بينهم وبني أهوائهم ومل يعنهم، 
وله . مكنه منه وأقدره عليه: حكمة منه وعدالً، فهذا خلق فيه اإلميان وهذا خلق فيه الكفر، مبعىن

ن مؤمناً وكافراً، وخلق دارين جنة وناراً، وال بد لكل من احلكمة يف هذا وهذا؛ وذلك ألنه خلق ضدي
  الدارين من أهل يؤهلون هلا، وهلذا خيرب تعاىل بأنه لو شاء هلدى الناس مجيعاً، وخيرب بأنه لو

)١/١٦٩(  

  



ر بِالرحمنِ لبيوتهِم ولَوال أَنْ يكُونَ الناس أُمةً واحدةً لَجعلْنا لمن يكْفُ: شاء لضلوا كلهم، فيقول تعاىل
 ةفَض نقُفًا ملوال أن يكونوا كلهم على الكفر جلعلنا للكفار هذه األشياء؛ : ، يعين]٣٣:الزخرف[س

. فينخدع الناس م ويعتقدون أم خصوا بذلك لشرفهم وألهليتهم فيكفرون مثلهم، وهو واقع كثرياً
 ذلك، ففي خلقه للمرض مصلحة، هذه املصلحة تكمن يف وخلق تعاىل املرض والصحة وله احلكمة يف

أن املريض يشعر بالذل وبالضعف ويشعر باحلاجة، إذا مرض تذكر ضعفه وتذكر فاقته وحاجته، وتذكر 
وإذا كان دائماً يف صحة ونعمة ورفاهية ونشاط وثروة . مسكنته وتعلق قلبه بربه ودعاه واستكان إليه

 أن يأخذه األشر والبطر والكربياء واإلعجاب بالنفس، ويكون منطلقاً إىل وشهوات متتابعة؛ فإنه ال يأمن
ولَو : الكفر وإىل املعاصي كما هو الواقع، وهلذا خيرب تعاىل بأنه لو وسع على الناس لتجربوا، قال تعاىل

وا، فبذلك نعرف أنه لتكربوا ولتجرب: ، يعين]٢٧:الشورى[بسطَ اللَّه الرزق لعباده لَبغوا في اَألرضِ 
عندما خلق هؤالء واختار أن يكونوا مؤمنني، وهؤالء وجعلهم كافرين، فذلك كما أنه خلق املرض 

  . ......وخلق الصحة وله احلكمة يف خلق الضدين
  عجز البشر عن معرفة كنه صفات اهللا وكنه ذاته سبحانه

…  
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وال يحيطُونَ بِه علْما : قال اهللا تعاىل). م وال تدركه األفهامال تبلغه األوها: (قوله: [قال املؤلف رمحه اهللا
فمراد الشيخ رمحه اهللا . علمته: ظننته، وفهمت الشيء: تومهت الشيء: ، قال يف الصحاح]١١٠:طه[

يظن أنه على صفة كذا، : الوهم ما يرجى كونه، أي: أنه ال ينتهي إليه وهم وال حييط به علم، قيل
 حيصله العقل وحييط به، واهللا تعاىل ال يعلَم كيف هو إال هو سبحانه وتعاىل، وإمنا نعرفه هو ما: والفهم

 يالْح وإِلَّا ه ال إِلَه سبحانه بصفاته، وهو أنه أحد صمد مل يلد ومل يولد، ومل يكن له كفواًَ أحد، اللَّه
، هو اللَّه الَّذي ال إِلَه ]٢٥٥:البقرة[السموات وما في اَألرضِ الْقَيوم ال تأْخذُه سنةٌ وال نوم لَه ما في 

هو * إِلَّا هو الْملك الْقُدوس السالم الْمؤمن الْمهيمن الْعزِيز الْجبار الْمتكَبر سبحانَ اللَّه عما يشرِكُونَ 
ئ الْمصور لَه اَألسماُء الْحسنى يسبح لَه ما في السموات واَألرضِ وهو الْعزِيز الْحكيم اللَّه الْخالق الْبارِ

يعتقد املسلمون أن رم سبحانه وتعاىل موصوف بصفات الكمال مرته عن ]]. ٢٤-٢٣:احلشر[
، وأم ال ]١١:الشورى[ السميع البصري لَيس كَمثْله شيٌء وهو: صفات النقص، ويعتقدون أنه

اهللا أعلم بكيفية صفاته وبكيفية أفعاله، : يستطيعون معرفة كيفيته وال كنه صفاته وال كنه ذاته، ويقولون
االستواء معلوم والكيف : كما قال اإلمام مالك ملا سئل عن االستواء. فال جيوز أن يسأل عنه بكيف

ائه سبحانه جمهولة ال يعلمها سواه، وهذا أيضاً يقال يف سائر الصفات كصفة كيفية استو: جمهول، يعين



فاملسلمون يعتقدون ثبوت هذه الصفات، . الرتول وايء والعلو والغضب والرمحة واحملبة وما أشبهها
ولكن يعجزون عن إدراك كيفيتها، فكيفية ذات اهللا وكيفية صفاته ال يستطيع فهم أن يدركها وال وهم 

  يتخيلها، لو فكرأن 
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وقد عجز العباد عن إدراك أقرب شيء إليهم وهي . اإلنسان بفكره ملا استطاع أن يصل إىل كيفية اخلالق
ويسأَلُونك عنِ الروحِ قُلِ الروح من أَمرِ ربي وما أُوتيتم من : األرواح اليت حتيا ا األجساد، قال تعاىل

وقد أخرب اهللا أن ها هنا مالئكة وحنن نؤمن م وإن مل نرهم، وال ندري ]. ٨٥:اإلسراء[إِلَّا قَليلًا الْعلْمِ 
مم خلقوا وال كيفية خلْقهِم، خلَقَهم اهللا تعاىل لعبادته ولكن ما تركيبهم؟ وما أعضاؤهم؟ وما أجسادهم؟ 

ني، وأخرب النيب عليه الصالة والسالم بأن وهكذا فقد أخربنا اهللا تعاىل بأن هناك شياط. اهللا أعلم بذلك
! وال نعرف ما مثاله؟! الشيطان جيري من ابن آدم جمري الدم، ولكن ال ندري ما كيفية هذا الشيطان؟

وأخربنا تعاىل بأن هناك جناً، وأن اجلن ينفذون يف اإلنسان، وأم !. وال غري ذلك؟! وال ما وزنه؟
وال ما كيفية ! وال ومسعوا وشوهدوا، ومع ذلك مل ندر ماهيتهم؟يدخلون يف األرض، وحكيت عنهم األق

وإذا عجزنا عن هؤالء، فَعجز اإلنسان عن كيفية وماهية الرب تعاىل بطريق األوىل، فما عليه ! خلقهم؟
إال أن يستسلم، ويعرف أن هذا الكون ال بد له من مكون، وأن املكون الذي كون هذه الكائنات 

وعلويها وسفليها هو الواحد وحده، وهو الذي ال تبلغه األفهام وال تتومهه األوهام أجرامها وأعالمها 
، وال يوصف إال مبا وصف ]٢٥٥:البقرة[وال يحيطُونَ بِشيٍء من علْمه إِلَّا بِما شاَء : وال تدركه العقول

ذه الصفات، ليعتقَد أنه به نفسه على وجه الكمال، كما يف اآليات اليت مسعنا، فإن اهللا وصف نفسه 
اإلله احلق، وأنه رب األرباب، وأنه اخلالق البارئ املصور، وأنه امللك القدوس السالم، وأنه احلي القيوم 

  .......الذي ال تأخذه سنة وال نوم
  عقيدة أهل السنة يف الصفات بني املعطلة واملشبهة

…  
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قول املشبهة الذين يشبهون اخلالق باملخلوق سبحانه وتعاىل، قال هذا رد ل). وال يشبهه األنام: (قوله[
وليس املراد نفي الصفات كما يقول ]. ١١:الشورى[لَيس كَمثْله شيٌء وهو السميع البصري : عز وجل

يء من ال يشبه شيئاً من خلقه وال يشبهه ش: أهل البدع، فمن كالم أيب حنيفة رمحه اهللا يف الفقه األكرب



وصفاته كلها خالف صفات املخلوقني، يعلم ال كعلمنا، ويقدر ال كقدرتنا، : خلقه، مث قال بعد ذلك
من شبه اهللا بشيء من خلقه فقد كفر، ومن أنكر ما : وقال نعيم بن محاد . ويرى ال كرؤيتنا انتهى

ال إسحاق بن راهويه وق. وصف اهللا به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف اهللا به نفسه وال رسوله تشبيه
عالمة جهم : من وصف اهللا فشبه صفاته بصفات أحد من خلق اهللا فهو كافر باهللا العظيم، وقال: 

. وأصحابه دعواهم على أهل السنة واجلماعة ما أولعوا به من الكذب أم مشبهة، بل هم املعطلة
ة مشبهة، فإنه ما من أحد عالمة اجلهمية تسميتهم أهل السن: وكذلك قال خلق كثري من أئمة السلف

من نفاة شيء من األمساء والصفات إال يسمي املثبت هلا مشبهاً، فمن أنكر أمساء اهللا بالكلية من غالية 
إن اهللا ال يقال له عامل وال قادر، يزعم أن من مساه بذلك فهو مشبه؛ : الزنادقة القرامطة والفالسفة، وقال

يف معناه، ومن أثبت االسم وقال هو جماز كغالية اجلهمية، يزعم ألن االشتراك يف االسم يوجب االشتباه 
إن اهللا ليس له علم وال : أن من قال إن اهللا عامل حقيقة قادر حقيقة فهو مشبه، ومن أنكر الصفات وقال

وهلذا كُتب نفاة . قدرة وال كالم، وال حمبة وال إرادة، قال ملن أثبت الصفات إنه مشبه، وإنه جمسم
ن اجلهمية واملعتزلة والرافضة وحنوهم كلها مشحونة بتسمية مثبتة الصفات مشبهة وجمسمة، الصفات م

إن من مجلة اسمة قوماً يقال هلم املالكية، ينسبون إىل رجل يقال له مالك بن أنس : ويقولون يف كتبهم
فسرون القرآن منهم حىت الذين ي. ، وقوماً يقال هلم الشافعية، ينسبون إىل رجل يقال له حممد بن إدريس

  كعبد
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اجلبار والزخمشري وغريمها، يسمون كل من أثبت شيئا من الصفات وقال بالرؤية مشبهاً، وهذا 
من عقيدة أهل السنة أم إذا أثبتوا الصفات ]. االستعمال قد غلب عند املتأخرين من غالب الطوائف

ه صفات املخلوق، كما أم يثبتون هللا أفعاالً نثبت هللا صفات ولكن ال تشب: نفوا التشبيه، فيقولون
هللا يد ال كأيدي املخلوقني، : فالصفات مثل صفة اليد والوجه يقولون. ال تشبه أفعال العباد: ويقولون

يثبتون أن اهللا حيب ويكره ويسخط ويغضب ويرضى : وصفات األفعال. وهللا وجه ال كوجه املخلوقني
عال حقيقية، ولكن ليس غضبه سبحانه كغضب املخلوق وال رضاه إن هذه أف: وما أشبه ذلك، ويقولون

ليس مسعه سبحانه كسمع املخلوق وال : كرضا املخلوق، ويثبتون أن اهللا يسمع وأنه يبصر ويقولون
بصره كبصر املخلوق؛ وذلك ألنه يوجد فرق كبري بني ما يثبت للخالق وما يثبت للمخلوق، فسمع 

صوات القريبة، ومسع اخلالق يدرك القريب والبعيد، مسع املخلوق تشتبه املخلوق مثالً ال يدرك إال األ
عليه األصوات، لو تكلم عندك مخسة يف حني واحد ملا فهمت ما يقوله واحد منهم، اخلالق ال يشغله 

كذلك البصر فاملخلوق ال . شأن عن شأن بل يسمع الكل، وال تغلطه كثرة املسائل مع اختالف اللغات



يطان وحنوها وال يبصر يف الظلمات، واخلالق تعاىل يبصر كل شيء وال خيفى عليه شيء، خيرق بصره احل
فيبصر النملة الصغرية يف حيالك الظُلَم، فأين هذا من هذا؟ كذلك مسعنا أن كثرياً من نفاة الصفات 

 العرش فأنتم إنكم إذا قلتم إن اهللا على: يسمون من أثبتها مشبهاً، مع أننا نصرح بنفي التشبيه، فيقولون
. مشبهة، إذا قلتم إن اهللا يرتل كما يشاء فأنتم مشبهة، إذا أثبتم أن اهللا له مسع وله بصر فأنتم مشبهة

لكن أولئك النفاة يظنون أن ! وهذا خطأ من القول، كيف يصري أهل السنة مشبهة مع نفيهم للتشبيه؟
إن اخلالق : لمخلوق تشبيه، إذا قلتجمرد إثبات فعل يوجد للخالق ول: جمرد اإلثبات تشبيه، يقولون

  يسمع واملخلوق يسمع فقد شبهت، وليس كذلك، بل هناك فرق بني
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كال ليس كذلك، بل هناك : إن هللا يداً وللمخلوق يداً فقد شبهت، نقول: إذا قلت: ويقولون. السمعني
إن للخالق ذاتاً، تصريون مشبهني : فرق بني اليدين، فكل له صفة تناسبه، وإال فإنكم يا معتزلة إذا قلتم

إن اخلالق موجود واملخلوق موجود فكيف ترموننا بالتشبيه مع : حسب عقيدتكم، وكذلك إذا قلتم
الباطنية وغالة القرامطة، هؤالء ينفون األمساء والصفات كلها، ال : نفينا للتشبيه؟ هناك فرقة يقال هلم

وهناك فرقة يثبتون األمساء وينفون . م يسمى مشبهاًيثبتون هللا أمساًء وال صفات، فمن أثبتها عنده
مسيع بال مسع، بصري بال بصر، عليم : الصفات وال جيعلون هللا صفات تؤخذ من تلك األفعال، فيقولون

فيسمون من أثبت أن اهللا يسمع ويبصر مشبهاً، مع أن . بال علم، قدير بال قدرة، تعاىل اهللا عن قوهلم
وهناك من املعتزلة من ينفي الصفات فينفون القدرة .  تشبه صفات املخلوقال: الذين يثبتوا يقولون

. والعلم والكالم وما أشبهها، وينفون أن اهللا تعاىل يرى، ويزعمون أن من أثبت شيئاً من ذلك فإنه مشبه
 فإنه معتزيل ممن يقول خبلق -التفسري املطبوع-ومنهم من املفسرين الزخمشري صاحب الكشاف 

إن اهللا تعاىل يرى بال كيف، : ن يقول بأن اهللا ال يرى يف اآلخرة، وملا كان أهل السنة يقولونالقرآن، ومم
أو أنه يرتل بال كيف، أو استوى على العرش بال كيف، مل يوافقهم على ذلك وادعى أم مشبهة هلذا 

فتستروا بالبلكفة قد شبهوه خبلقه فتخوفوا شنع الورى : الفعل، ويف ذلك بيته املشهور الذي يقول فيه
وأما عبد اجلبار فهو من املعتزلة . بال كيف وإال فقد شبهوه، تعاىل اهللا عن قوله: يعين تستروا بقوهلم

املتقدمني، وبال شك أن مثل هؤالء ال يلتفت إليهم، ولو انتشرت مع األسف كتبهم ولو حققت ولو 
ر ا، فمثالً الكتاب الكبري املسمى قدست ولو وزعت وبيعت يف املكتبات الكبرية والصغرية فال يغت

باملغين، هلذا القاضي، الذي هو أكرب مؤلف للمعتزلة، مطبوع يف حنو أربعة عشر جملداً وحمقق ومعتىن به، 
  وهو مع ذلك يصب يف هذا املذهب
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ها متشابه القرآن تتبع فيه آيات الصفات وحرف: الباطل، وله كتاب مطبوع يف جملدين أيضاً امسه
وصرفها عن ظاهرها، وزعم أنه بذلك أجاب عما هو متشابه، وهو يف احلقيقة خلط يف هذا الكتاب، فال 
يغتر بكتبه، وله كتاب يف أصول املعتزلة وهو شرح األصول اخلمسة، وأشباه ذلك من كتبهم املوجودة 

  . ......املطبوعة، فال يغتر م، ويف كتب أهل السنة غنية وكفاية
   غري مستلزم لنفي الصفات وإثبات الصفات غري مستلزم للتشبيهنفي التشبيه

…  
ولكن املشهور من استعمال هذا اللفظ عند علماء السنة املشهورين، أم ال : [قال املؤلف رمحه اهللا

يريدون بنفي التشبيه نفي الصفات، وال يصفون به كل من أثبت الصفات، بل مرادهم أنه ال يشبه 
أنه تعاىل يعلم ال كعلمنا، : صفاته وأفعاله، كما تقدم من كالم أيب حنيفة رمحه اهللاملخلوق يف أمسائه و

لَيس كَمثْله شيٌء وهو السميع البصري : ويقدر ال كقدرتنا، ويرى ال كرؤيتنا، وهذا معىن قوله تعاىل
فات، تنبيهاً على أنه وسيأيت يف كالم الشيخ إثبات الص. ، فنفى املثل وأثبت الوصف]١١:الشورى[

أن العلم اإلهلي ال جيوز أن يستدل فيه بقياس : ومما يوضح هذا. ليس نفي التشبيه مستلزماً لنفي الصفات
متثيلي يستوي فيه األصل والفرع، وال بقياس مشويل يستوي أفراده، فإن اهللا سبحانه ليس كمثله شيء، 

ه حتت قضية كلية يستوي أفرادها، وهلذا ملا سلكت فال جيوز أن ميثل بغريه، وال جيوز أن يدخل هو وغري
طوائف من املتفلسفة واملتكلمة مثل هذه األقيسة يف املطالب اإلهلية، مل يصلوا ا إىل اليقني، بل تناقضت 

ولكن . أدلتهم، وغلب عليهم بعد التناهي احلرية واالضطراب؛ ملا يرونه من فساد أدلتهم أو تكافئها
وللَّه الْمثَلُ اَألعلَى : س األوىل، سواء كان متثيالً أو مشوالً، كما قال تعاىليستعمل يف ذلك قيا

، مثل أن يعلم أن كل كمال ثبت للممكن أو للمحدث، ال نقص فيه بوجه من الوجوه، ]٦٠:النحل[
   فالواجب القدمي أوىل-وهو ما كان كماالً للوجود غري مستلزم للعدم بوجه-

)١/١٧٦(  

  

ال ال نقص فيه بوجه من الوجوه ثبت نوعه للمخلوق املربوب املدبر، فإمنا استفاده من وكل كم. به
خالقه وربه ومدبره، وهو أحق به منه، وأن كل نقص وعيب يف نفسه، وهو ما تضمن سلب هذا 

الكمال، إذا وجب نفيه عن شيء من أنواع املخلوقات، واملمكنات واحملدثات فإنه جيب نفيه عن الرب 
ومن أعجب العجب أن من غالة نفاة الصفات الذين يستدلون ذه اآلية الكرمية . طريق األوىلتعاىل ب

أصل : واجب الوجود ال يكون كذا، وال يكون كذا، مث يقولون: على نفي الصفات واألمساء، ويقولون
اين، ويوافقهم الفلسفة هي التشبه باإلله على قدر الطاقة، وجيعلون هذا غاية احلكمة واية الكمال اإلنس



ختلقوا بأخالق : (على ذلك بعض من يطلق هذه العبارة، ويروى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال
وكما أنه ال يشبه شيئاً من ! ، فإذا كانوا ينفون الصفات، فبأي شيء يتخلق العبد على زعمهم؟)اهللا

 النصارى واحللولية واالحتادية لعنهم اهللا خملوقاته تعاىل، ال يشبهه شيء من خملوقاته، لكن املخالف يف هذا
ونفي مشاة شيء من خملوقاته له، مستلزم لنفي مشاته لشيء من خملوقاته، فلذلك اكتفى . تعاىل

كل ذي روح، : اخللق كلهم، وقيل: الناس، وقيل: واألنام) وال يشبهه األنام: (الشيخ رمحه اهللا بقوله
. ، يشهد لألول أكثر من الباقي]١٠:الرمحن[واَألرض وضعها لَألنامِ : الثقالن، وظاهر قوله تعاىل: وقيل

أن مؤلف املنت ممن يقول بإثبات الصفات، ومن املعلوم أن من أثبت الصفة فإنه ال : يعين]. واهللا أعلم
يقول بنفيها، مع كونه يصرح بنفي التشبيه، فالطحاوي الذي هو صاحب املنت يثبت صفات األفعال 

الم والعلم والقدرة وما أشبهها، وإذا كان يثبتها فقد صرح هنا بأنه ينفي مشاة اخلالق للمخلوق، كالك
وبذلك يعلم أنه ال تناقض بني إثبات الصفات ونفي التشبيه، فنحن أهل السنة نثبت أن اهللا تعاىل 

ك أا ختتص موصوف بصفات الكمال، وأن مرجعها إىل خربه عن نفسه وخرب رسله عنه، ونعتقد مع ذل
  به وال تشبه غريها، كما أن صفات املخلوق

)١/١٧٧(  

  

ويعتقد املسلمون أيضاً أن اهللا تعاىل موصوف بكل كمال، كما يف . ختتص به وال تشبه صفات اخلالق
هو أن كل : ، وهذا يسمونه قياس األوىل، وقياس األوىل]٢٧:الروم[ولَه الْمثَلُ اَألعلَى : قوله تعاىل
ت للمخلوق فاخلالق أوىل به؛ وذلك ألن املخلوق مل يكتسبه إال من اخلالق سبحانه، فصفات كمال ثب

تعاىل اهللا، هذا ! الكمال اليت ال نقص فيها بوجه من الوجوه، كيف توجد يف املخلوق وخيلو عنها اخلالق؟
لكالم فال جيوز وأما قياس التمثيل وقياس الشمول الذي يستعمله القياسيون من أهل ا. هو قياس األوىل

إا حادثة، فهذا : كل موصوف فإنه حادث، فصفات اخلالق ال يقال: استعماله، فال جيوز مثالً أن يقال
وسيأيت . خطأ، بل اخلالق بصفاته ليس حبادث، بل هو األول بصفاته سواء كانت فعلية أو قولية أو ذاتيه

: ، أي)لق اخللق استفاد اسم اخلالقليس منذ خ: (أن الطحاوي يصف الرب سبحانه وتعاىل حيث يقول
وال بعد رزقهم استفاد اسم الرازق، واملعىن أنه موصوف بأنه اخلالق قبل أن ينشئ اخللق، وموصوف بأنه 

هو ) التواب(الرازق قبل أن يوجد اخللق الذين يرزقهم، وهكذا أيضاً الصفات اليت هلا أثر يف العباد حنو 
ك من يتوب عليهم، وموصوف بأنه الرمحن قبل أن يوجد من موصوف بأنه التواب وإن مل يكن هنا

صفات اهللا تعاىل أولية أزلية ليست مسبوقة بعدم، وليست كصفات أي خملوق، وكل . وهكذا.. يرمحهم
كمال يف املخلوق فإمنا اكتسبه واستفاده من اخلالق، فاهللا تعاىل هو الذي أعطاه وهو الذي أيده وهو 

إن إثبات الصفات تشبيه، بل جيتمع أن املسلم يصف : فهم كما تقول املتكلمةالذي سدده، وباجلملة ال ي



لَيس : اهللا بصفات الكمال ومع ذلك ال يكون مشبهاً، وألجل ذلك مجع اهللا الرد على الطائفتني يف قوله
 ريصالب يعمالس وهٌء ويش هثْلاملشبهة، رد على ) ليس كمثله شيء: (فإن قوله] ١١:الشورى[كَم

فاملشبهة هم الذين غلوا وأثبتوا الصفات حىت جعلوها . رد على املعطلة) وهو السميع البصري: (وقوله
  كصفات املخلوق، واملعطلة

)١/١٧٨(  

  

هم الذين غلوا يف النفي حىت عطلوا اخلالق عن صفاته، وهاتان الطائفتان قد كفرهم كثري من العلماء، 
لسنا نشبه ربنا بصفاتنا إن املشبه عابد األوثان كال وال خنليه من أوصافه : وهلذا يقول ابن القيم رمحه اهللا

املشبه يعبد صنماً، واملعطل يعبد عدماً، واملوحد املثبت يعبد : إن املعطل عابد البهتان يقول بعض السلف
 جحد ما أن من شبه اهللا خبلقه فقد كفر، ومن: إهلاً واحداً فرداً صمداً، وهذا معىن قول بعض السلف

  .......وصف اهللا به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف اهللا به نفسه تشبيه
  ]١١[شرح العقيدة الطحاوية 

يتميز اهللا تعاىل بأمساء وصفات ال تطلق على املخلوق وال يوصف ا؛ داللة على عظمته وزيادة يف إثبات 
ميت احلي القيوم، األول بال ابتداء اآلخر استحقاقه للعبادة وحده دون غريه، فهو اخلالق الرازق احمليي امل

  .بال انتهاء
  الكالم على صفة احلياة والقيومة وما يتعلق ما

…  

)١/١٧٩(  

  

اللَّه ال إِلَه إِلَّا هو الْحي : قال تعاىل). حي ال ميوت، قيوم ال ينام : (قوله: [يقول املؤلف رمحه اهللا تعاىل
، فنفي السنة والنوم دليل على كمال حياته وقيوميته، وقال ]٢٥٥:البقرة[ وال نوم الْقَيوم ال تأْخذُه سنةٌ

: ، وقال تعاىل]٣-١:آل عمران[نزلَ علَيك الْكتاب بِالْحق * اللَّه ال إِلَه إِلَّا هو الْحي الْقَيوم * امل : تعاىل
وتوكَّلْ علَى الْحي الَّذي ال يموت وسبح بِحمده : ، وقال تعاىل]١١١:طه[وعنت الْوجوه للْحي الْقَيومِ 

إن اهللا ال : (، وقال صلى اهللا عليه وسلم]٦٥:غافر[هو الْحي ال إِلَه إِلَّا هو : ، وقال تعاىل]٥٨:الفرقان[
اهللا التشبيه أشار إىل ما تقع به التفرقة بينه ملا نفى الشيخ رمحه . احلديث..) ينام، وال ينبغي له أن ينام

أنه حي ال ميوت؛ ألن صفة احلياة الباقية خمتصة به : وبني خلقه مبا يتصف به تعاىل دون خلقه، فمن ذلك
أنه قيوم ال ينام، إذ هو خمتص بعدم النوم والسنة دون خلقه، فإم : ومنه. تعاىل دون خلقه، فإم ميوتون



شارة إىل أن نفي التشبيه ليس املراد منه نفي الصفات، بل هو سبحانه موصوف ينامون، ويف ذلك إ
فاحلي حبياة باقية ال يشبه احلي حبياة زائلة، وهلذا كانت احلياة الدنيا متاعاً . بصفات الكمال؛ لكمال ذاته

 الدنيا كاملنام، واحلياة اآلخرة ، فاحلياة]٦٤:العنكبوت[وإِنَّ الدار اآلخرةَ لَهِي الْحيوانُ : وهلواً ولعباً
احلي الذي احلياة من صفات : فهذه احلياة اآلخرة كاملة، وهي للمخلوق؛ ألنا نقول: كاليقظة، وال يقال

ذاته الالزمة هلا، هو الذي وهب املخلوق تلك احلياة الدائمة، فهي دائمة بإدامة اهللا هلا، ال أن الدوام 
الرب تعاىل، وكذلك سائر صفاته، فصفات اخلالق كما يليق به، وصف الزم هلا لذاا، خبالف حياة 

  ]. ......وصفات املخلوق كما يليق به
  إثبات صفيت احلياة والقيومية هللا ونفي ضدمها

…  

)١/١٨٠(  

  

مما نثبت هللا تعاىل من الصفات صفة احلياة وصفة القيومية، كذلك : هذه من الصفات الثبوتية، يعين
هي النعاس أو مقدمات : صفة املوت، وصفة النوم والِسنة، والسنة: بية، ومهاضدمها من الصفات السل

الْحي الْقَيوم : النوم، هذه صفات نقص، والرب سبحانه أثبت لنفسه صفات الكمال بقوله
نعاس، وال : أي] ٢٥٥:البقرة[ال تأْخذُه سنةٌ : ، ونفى عن نفسه صفات النقص بقوله]٢٥٥:البقرة[

 موالنوم املعروف، ونفى املوت بقوله] ٢٥٥:البقرة[ن : وتمي ال يالَّذ يلَى الْحكَّلْ عوتو
فنفى املوت ونفى السنة ونفى النوم؛ وذلك ألن النوم نقص حيتاجه اإلنسان والدواب؛ ] ٥٨:الفرقان[

  .ومرته عن اللغوبألن فيه شيئاً من إراحة البدن بعد التعب، والرب سبحانه وتعاىل مرته عن التعب 
  نفي اللغوب والتعب عن اهللا سبحانه وتعاىل

…  

)١/١٨١(  

  

أخربنا عن خلق املخلوقات، فأخربهم بأن اهللا خلق : إن اليهود قالوا للنيب صلى اهللا عليه وسلم: وقيل
صدقت لو أكملت، فغضب النيب : التربة يوم األحد إىل أن انتهى من خلق املخلوقات يوم اجلمعة، فقالوا

صلى اهللا عليه وسلم، وعلم أم يريدون بذلك ما هم يعتقدونه من أن اهللا أكمل املخلوقات يوم اجلمعة 
هكذا عندهم أن اهللا استراح يوم السبت، وكذبوا فإن اهللا تعاىل ال حيتاج إىل . واستراح يوم السبت

 واَألرض وما بينهما في ستة أَيامٍ وما ولَقَد خلَقْنا السموات: إراحة، وأنزل اهللا رداً عليهم يف سورة ق



من تعب، فهو سبحانه نفى عن نفسه هذا اللغوب الذي هو نقص : أي] ٣٨:ق[مسنا من لُغوبٍ 
يا : أن نيب اهللا موسى سأل ربه، فقال: (وورد أيضاً. وعيب، وهذا يدل على أن اهللا موصوف بكل كمال

خذ معك زجاجتني من ماء وقم ما طوال الليل، فأخذمها فلما كان يف أثناء ! سىيا مو: رب أتنام؟ فقال
لو منت : الليل وهو قائم نعس فاضطربت يداه وضربت إحدى الزجاجتني األخرى فانكسرتا، فقال اهللا

أو كما يف األثر، ذكر ذلك ابن كثري يف ) الختلت السموات واألرض كما فعلت هاتان الزجاجتان
  .ريهالتاريخ وغ

  احلكمة من تسمية اهللا نفسه بالقيوم
…  

)١/١٨٢(  

  

القائم على خلقه، : اهللا سبحانه وتعاىل قائم على هذه املخلوقات، وألجل ذلك مسى نفسه بالقيوم، يعين
قُلْ : ومعلوم أن القائم على خلقه هو الذي يراقبهم وهو الذي يرعاهم ويكلؤهم وهم نائمون، قال تعاىل

كُمكْلَؤي ننِ ممحالر نارِ مهالنلِ وحيفظكم : الرمحن هو الذي يكلؤكم، يعين: أي] ٤٢:األنبياء[ بِاللَّي
ويراقبكم، فإذا كان كذلك فإنه الذي يرعى عباده، وال يعتريه نوم وال نقص وال سنة وال غري ذلك؛ 

، إىل ]٦٥:احلج[خر لَكُم ما في اَألرضِ أَلَم تر أَنَّ اللَّه س: ألنه الذي ميسك هذه املخلوقات، قال تعاىل
هو الذي ميسكها بقوته وخبلقه : أي] ٦٥:احلج[ويمِسك السماَء أَنْ تقَع علَى اَألرضِ إِلَّا بِإِذْنِه : قوله

كَهما من أَحد من بعده يمِسك السموات واَألرض أَنْ تزوال ولَئن زالَتا إِنْ أَمس: وبتمكينه، وقال تعاىل
هو الذي ميسكهما حىت ال يضطربا وال يزوال، فإذا كان كذلك فإنه احلي الذي ال : أي] ٤١:فاطر[

* كُلُّ من علَيها فَان : ميوت، واجلن واإلنس ميوتون، وقد حكم اهللا بالفناء على كل من سواه، فقال تعاىل
، هذا دليل احلياة اليت ال يعتريها نقص وال ]٢٧-٢٦:الرمحن[الْجاللِ واِإلكْرامِ ويبقَى وجه ربك ذُو 

اللَّه : أخا املوت، النوم موتة صغرى، ولذلك قال تعاىل: تغيري، وبال شك أن النوم نقص، ولذلك يسمى
، فذكر أنه يتوفاها يف منامها، فالنوم ]٤٢:الزمر[يتوفَّى اَألنفُس حني موتها والَّتي لَم تمت في منامها 

] ٢٥٥:البقرة[ال تأْخذُه سنةٌ : شبه املوت، وألجل ذلك نفاه عن نفسه ونفى أيضاً مقدماته؛ لقوله تعاىل
يعتقد املسلمون أن اهللا موصوف بصفات الكمال كاحلياة الكاملة . هي النعاس أو النوم اخلفيف: والسنة

 وافقت األشاعرة على وصف اهللا تعاىل باحلياة، ولكنهم رجعوا يف إثباا إىل والقيومية الكاملة، وقد
  إمنا أثبتناها لداللة العقل: العقل، يقولون

)١/١٨٣(  

  



. عليها، وكأم مل يعتربوا داللة الشرع الواضحة، داللة النصوص من اآليات واألحاديث وحنوها
إن اهللا ال ينام وال ينبغي له أن : ( عليه وسلماحلديث الذي مر بنا حديث مشهور وهو قوله صلى اهللا

أو -ينام، خيفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار، وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور 
، فابتدأ احلديث بنفي هذا ) لو كشفه ألحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه-النار

نه وأنه ال ينبغي له أن ينام، هذه عقيدة املسلمني، وبال شك أن الذي النقص وهو النوم عن اهللا سبحا
يعتقد أن ربه حي ال ميوت وأنه قيوم ال ينام وأنه ال يعتريه تغري، هو الذي يكون قد قدر ربه يف قلبه 

  .وعظمه على كل شيء؛ فيعبده حق العبادة
  معىن احلي القيوم وما يتضمنانه

…  

)١/١٨٤(  

  

 مذكوران يف القرآن معاً يف ثالث -احلي القيوم: أعين-واعلم أن هذين االمسني : [هللاقال املؤلف رمحه ا
إما االسم األعظم، فإما يتضمنان إثبات : سور كما تقدم، ومها من أعظم أمساء اهللا احلسىن حىت قيل

 لفظ صفات الكمال أكمل تضمن وأصدقه، ويدل القيوم على معىن األزلية واألبدية ما ال يدل عليه
القدمي، ويدل أيضاً على كونه موجوداً بنفسه، وهو معىن كونه واجب الوجود، والقيوم أبلغ من القيام؛ 
ألن الواو أقوى من األلف، ويفيد قيامه بنفسه باتفاق املفسرين وأهل اللغة، وهو معلوم بالضرورة، وهل 

، وهو يفيد دوام قيامه وكمال قيامه؛ أنه يفيد ذلك: أصحهما: يفيد إقامته لغريه وقيامه عليه؟ فيه قوالن
ال يغيب وال ينقص وال : ملا فيه من املبالغة، فهو سبحانه ال يزول وال يأفل؛ فإن اآلفل قد زال قطعاً، أي

واقترانه باحلي . يفىن وال يعدم، بل هو الدائم الباقي الذي مل يزل وال يزال، موصوفاً بصفات الكمال
ل على دوامها وبقائها، وانتفاء النقص والعدم عنها أزالً وأبداً، وهلذا يستلزم سائر صفات الكمال، ويد

، أعظم آية يف القرآن كما ثبت ذلك يف ]٢٥٥:البقرة[اللَّه ال إِلَه إِلَّا هو الْحي الْقَيوم : كان قوله
 وإليهما ترجع فعلى هذين االمسني مدار األمساء احلسىن كلها،. الصحيح عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

فإن احلياة مستلزمة جلميع صفات الكمال، فال يتخلف عنها صفة منها إال لضعف احلياة، فإذا . معانيها
وأما القيوم . كانت حياته تعاىل أكمل حياة وأمتها، استلزم إثباا إثبات كل كمال يضاد نفيه كمال احلياة

، فال حيتاج إىل غريه بوجه من الوجوه، املقيم فهو متضمن كمال غناه وكمال قدرته، فإنه القائم بنفسه
  ].لغريه، فال قيام لغريه إال بإقامته، فانتظم هذان االمسان صفات الكمال أمت انتظام

  التوسل والدعاء بأمساء اهللا من مستلزمات اإلميان ا
…  



)١/١٨٥(  

  

اللَّه : كرسي وهي قوله تعاىلوالشارح ابتدأ شرحه بأول آية ال) حي ال ميوت قيوم ال ينام: (املاتن يقول
 موال نةٌ ونس ذُهأْخال ت ومالْقَي يالْح وإِلَّا ه واستدل أيضاً بأول سورة آل عمران]٢٥٥:البقرة[ال إِلَه ، :

نت الْوجوه وع: ، وباآلية الثالثة يف سورة طه]٢-١:آل عمران[اللَّه ال إِلَه إِلَّا هو الْحي الْقَيوم * امل 
يف سورة البقرة يف آية : ، فاهللا عز وجل قرن هذين االمسني يف ثالثة مواضع]١١١:طه[للْحي الْقَيومِ 

إما : الكرسي، ويف أول سورة آل عمران، ويف سورة طه، وملا كان هذا شأما قال بعض العلماء
وألجل ذلك يندب أن يكثر . ئل به أعطىيتضمنان اسم اهللا األعظم، الذي إذا دعي به أجاب وإذا س

العبد من التوسل بأمساء اهللا إذا دعاه، وأن يكثر من التوسل ذين االمسني، وكان من دعاء النيب صلى 
، فأفاد )أصلح يل شأين كله، ال إله إال أنت: يا حي يا قيوم برمحتك أستغيث: (اهللا عليه وسلم أن يقول

: نه وتعاىل ما كما يدعى ببقية األمساء احلسىن، اليت قال اهللا عنهابأن هذين االمسني يدعى الرب سبحا
توسلوا ا يف دعائه، فأنت مأمور أيها العبد : أي] ١٨٠:األعراف[وللَّه اَألسماُء الْحسنى فَادعوه بِها 

مسني يتضمنان احلي القيوم، وبال شك أن هذين اال: عند الدعاء أن تتوسل بأمسائه سبحانه ومن مجلتها
صفات الكمال، فإن احلي يتضمن إثبات احلياة، واحلياة اليت تثبتها هللا تعاىل هي أمت حياة وأكملها، وذلك 

بوصفها بأا حياة مستقرة وأا ال يعتريها نقص، فال يعتريها النوم الذي هو أخو املوت، وال يعتريها 
، ومن هذا الوصف يستحق ]٥٨:الفرقان[ذي ال يموت وتوكَّلْ علَى الْحي الَّ: املوت كما يف قوله

اللَّه ال إِلَه إِلَّا هو الْحي الْقَيوم : الرب تعاىل أن يكون هو اإلله، وألجل ذلك بدأ اآلية بإثبات اإلهلية
  :يف آية الكرسي ويف أول سورة آل عمران، بدأ اآلية باإلهلية، فكأنه يقول] ٢٥٥:البقرة[

)١/١٨٦(  

  

احلياة والقيومية الكاملة هي اليت استحقها الرب واستلزمت . اإلهلية احلقة ال تصلح إال ملن هو حي قيوم
أن من أثبتها لزمه أن يثبت بقية الصفات : مجيع صفات الكمال، ومعىن كوا تستلزم صفات الكمال

الصفات تابعاً هلا، وأما فإن احلياة كلما كانت كاملة لزم أن يكون غريها من . اليت هي صفات الكمال
من نفى شيئاً من الصفات فإنه إمنا أثبت حياة ناقصة، وقد وصف اهللا عز وجل نفسه بالسمع، واحلياة 
تستلزم أن يكون مسيعاً، وبالبصر، واحلياة تستلزم أن يكون بصرياً، وبالكالم، والكالم ال بد أن يكون 

ة وما أشبه ذلك من الصفات اليت يأتينا تفصيلها إن من حي، وكذلك بالقدرة وبالعلم وباملشيئة واإلراد
فعلى هذا فاملسلم عليه أن يلح يف دعاء اهللا تعاىل ويتوسل إليه بأمسائه، بعد أن يعتقد داللة . شاء اهللا تعاىل

تلك األمساء، فداللة احلي على إثبات احلياة، وداللة القيوم على إثبات القيومية اليت هي القيام على خلقه 



  . يوصف بأنه القائم على خلقه املدبر لشئومحبيث
  الكالم على صفيت اخللق والرزق وما يتعلق ما

…  

)١/١٨٧(  

  

وما خلَقْت الْجِن واِإلنس : قال تعاىل). خالق بال حاجة، رازق بال مئونة : ( قوله: [قال املؤلف رمحه اهللا
 وندبعيإِلَّا ل *نم مهنم ا أُرِيدم ونمطْعأَنْ ي ا أُرِيدمقٍ ورِز  * نيتالْم ةذُو الْقُو اقزالر وه إِنَّ اللَّه

يا أَيها الناس أَنتم الْفُقَراُء إِلَى اللَّه واللَّه هو الْغنِي الْحميد : ، وقال تعاىل]٥٨-٥٦:الذاريات[
قُلْ أَغَير اللَّه أَتخذُ وليا : ، وقال تعاىل]٣٨:حممد[الْغنِي وأَنتم الْفُقَراُء واللَّه : ، وقال تعاىل]١٥:فاطر[

 مطْعال يو مطْعي وهضِ واَألرو اتومرِ السوقال صلى اهللا عليه وسلم من حديث أيب ]. ١٤:األنعام[فَاط
 وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد يا عبادي لو أن أولكم وآخركم: (ذر رضي اهللا عنه

منكم ما زاد ذلك يف ملكي شيئاً، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر 
قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئاً، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم 

ن مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إال كما ينقص قاموا يف صعيد واحد فسألوين، فأعطيت كل إنسا
  ]. ......بال ثقل وال كلفة: بال مئونة: احلديث رواه مسلم ، وقوله) املخيط إذا أدخل البحر

  انفراد اهللا سبحانه باخللق والرزق
…  

)١/١٨٨(  

  

نفرد بذلك هذا من مجلة ما وصف اهللا به نفسه وأخرب عن نفسه أنه الذي خلق اخللق ورزقهم، أي هو امل
وحده، فأما اخللق فليس له منازع، وأما الرزق فظاهر أنه الذي يسر أسباب الرزق، وأخرب بذلك ليعرفه 
العباد ويعبدوه وحده، فإذا علموا أم خملوقون اعترفوا بأن هلم خالقاً، ذلك اخلالق هو اهللا وحده، ما 

عزز م من ذلة، وال ليستغين م من عيلة، خلقهم حلاجته إليهم، ما خلقهم ليستكثر م من قلة، وال ليت
واللَّه الْغنِي وأَنتم الْفُقَراُء : وال ليستأنس م من وحشة، بل هو الغين عنهم وهم الفقراء إليه، قال تعاىل

إِنْ يشأْ يذْهبكُم ويأْت *  الْحميد يا أَيها الناس أَنتم الْفُقَراُء إِلَى اللَّه واللَّه هو الْغنِي: ، وقال]٣٨:حممد[
 يددلْقٍ جزِيزٍ * بِخبِع لَى اللَّهع كا ذَلم١٧-١٥:فاطر[و.[  



  احلكمة من خلق اهللا للجن واإلنس
…  

)١/١٨٩(  

  

وقد أخرب اهللا باحلكمة من خلقه هلذا اخللق، وهو أنه خلقهم لعبادته وأمرهم بطاعته، خلقهم ليعرفوه 
ما أُرِيد منهم من رِزقٍ وما أُرِيد أَنْ : يعبدوه وأمرهم بأن يوحدوه ويطيعوه، وهو الغين عنهم، وهلذا قالو

 ونمطْع٥٧:الذاريات[ي[وقال تعاىل يف آية أخرى ، : مطْعال يو مطْعي وهو]فهو الغين ]١٤:األنعام ،
قون وأن هلم خالقاً، عرفوا بأن ذلك اخلالق غين عنهم وأم إذا عرف العباد بأم خملو. وهم الفقراء

فقراء إليه، عرفوا بأم مملوكون وأن هلم مالكاً، عرفوا بأم مدبرون وأن هناك من يدبرهم ويسخرهم 
ويتصرف فيهم كما يشاء، ذلك اخلالق واملالك والرب واملتصرف هو الذي يستحق أن يعبدوه، وألجل 

، ابتدأ ]٢١:البقرة[يا أَيها الناس اعبدوا ربكُم الَّذي خلَقَكُم : رهم، فقال تعاىلهذا خاطبهم بذلك وذك
أنه خلق : ثانياً. أنه خلقكم: أوالً: بنعمة اخللق بعدما أمرنا بأن نعبده، ومن أسباب أمره سبحانه بعبادته

أنه جعل السماء : خامساً. لكم األرض فراشاًأنه جعل : رابعاً. أنه أنزل من السماء ماًء: ثالثاً. من قبلكم
  .كل ذلك من األسباب اليت هي منة ونعمة منه سبحانه. أنه أنبت النبات: سادساً. بناًء

  حقيقة انفراد اهللا تعاىل بالرزق وتيسري أسبابه
…  

)١/١٩٠(  

  

و الذي يتكسب، بل العبد ه: فمعلوم أنه الذي تفرد بالرزق وحده، وقد يقول قائل) رازق: (أما قوله
والدواب هي اليت تسعى يف طلب الرزق، فإذاً كيف يكون ذلك رزقاً، وحنن نشاهد أن اإلنسان هو 

يقول هذا كثري من الناس، وأكثر من يقوله هم املالحدة، حىت نقل يل بعض ! الذي يكتسب الرزق؟
كال إمنا ترزقين : ي يرزقك، فقالتذكر أن اهللا الذ: اإلخوان عن بعض املالحدة والعياذ باهللا أنه ملا قيل له

مييين والعياذ باهللا، نسي أن اهللا حنن عليه أبويه يف طفولته، نسي أن اهللا يسر له الرزق وهو يف رحم أمه، 
فاإلنسان يف بطن أمه يكون له باب واحد يأتيه الرزق منه، وهو . حىت يأتيه الرزق من حيث ال يشعر

لذي يسر ذلك له؟ هل لألبوين تصرف يف هذا اجلنني حىت يتم حبل السرة الذي يتغذى من الدم، فمن ا
فلما خرج إىل هذه الدنيا من . خلقه؟ ليس هلما تصرف، إذاً فالذي دبره على هذه اهليئة هو الذي يرزق

من الذي أهلم ! الذي فجر له هذين الثديني من صدر والدته، ذا اللنب اللذيذ الذي حيصل به التغذي؟



عندما أخرجه اهللا إىل الدنيا ! ص الثديني حىت حيصل على هذا اللنب الذي يتقوت به؟هذا الطفل أن ميت
 ليكون منهما رزقه وغذاؤه، ال يستطيع أن حيصل لنفسه هذا الرزق -ومها هذان الثديان-فتح له بابني 

نوا عليه إال أن ييسره اهللا له، من الذي حنن قلب أبويه عليه وجعل يف قلوما الشفقة التامة إىل أن حي
لوال أن اهللا جعل ذلك يف قلوما ملا التفتا إليه ! وحيدبا عليه وحيبا بقاءه ويسهرا ويتعبا يف حتصيل راحته؟

بعدما فطم وترعرع من ذينيك الثديني، فتح اهللا له أربعة أبواب من . وملا بقي على هذه احلياة مدة
اللحم : يوان، واألشربة من املاء، والطعاماناللنب مأخوذ من احل: شرابان، وطعامان، فالشرابان: الرزق

طعام من احليوانات اليت سخرها اهللا لإلنسان ليأكل من حلومها، وسائر األطعمة مما تنبته األرض، واهللا 
بابان بعدما خرج إىل الدنيا وكان : ثانياً. باب واحد يف بطن أمه: أوالً. تعاىل هو الذي يسر له ذلك

  .رضيعاً

)١/١٩١(  

  

من الذي يسر أسباب الرزق؟ من . طعامان، وشرابان: أربعة أبواب بعدما فطم وأحس باحلاجة: ثالثاً
الذي أنبت هذا النبات حىت أمثر وحىت أينع وأصبح صاحلاً للقوت لو شاء اهللا تعاىل جلعل األرض حجراً 

، ولو شاء جلعل ال تنبت، ولو شاء جلعل األرض كلها ماًء مل حيصل ا هذا النبات وال هذا االستقرار
هذه األرض سبخة ال ينبت فيها أي نبات أصالً، بل لو أن اهللا جعل األرض كلها ذهباً أو كلها فضة، 

اهللا جعل األرض . هل حيصل االنتفاع ا وتنبت ويأكل الناس ودوام ويتقوتون ا؟ ال، ما تنفعهم
ذا مينت علينا بأنه هو الذي رزقنا، رخوة صاحلة لإلنبات، فتبني بذلك أنه سبحانه هو الذي رزقنا، وهل

ولسنا حنن الذي نرزق أنفسنا، مث إذا كان اإلنسان قد أعطي قوة حىت يتكسب وجيمع املال من هنا ومن 
هنا، فمن الذي أعطاه هذا العقل والفكر حىت يتسبب؟ ومن الذي أعطاه هذه األدوات وهذه اآلالت 

إذاً فاهللا تعاىل هو ! تسب ما؟ أليس هو الذي خلقه؟حىت يسري على قدميه وحىت يبطش بيديه وحىت يك
  .اخلالق وهو الرازق، وإذا كان هو اخلالق والرازق فهو الذي يستحق أن يعبد

  الكالم على اإلماتة والبعث
…  

......  
  حقيقة املوت ومآله يوم القيامة

…  

)١/١٩٢(  

  



املوت صفة وجودية خالفاً للفالسفة  ) مميت بال خمافة باعث بال مشقة: ( قوله: [قال املؤلف رمحه اهللا
، والعدم ال ]٢:امللك[الَّذي خلَق الْموت والْحياةَ ليبلُوكُم أَيكُم أَحسن عملًا : ومن وافقهم، قال تعاىل

إنه يؤتى باملوت يوم القيامة على صورة كبش أملح فيذبح بني اجلنة : (يوصف بكونه خملوقاً، ويف احلديث
أنه يأيت صاحبه يف : (، وهو وإن كان عرضاً، فاهللا تعاىل يقلبه عيناً، كما ورد يف العمل الصاحل)النارو

أنه يأيت على صورة الشاب : (، وورد يف القرآن)صورة الشاب احلسن، والعمل القبيح على أقبح صورة
مليزان، واألعيان هي أا توضع يف ا: قراءة القارئ، وورد يف األعمال: احلديث، أي) الشاحب اللون

أما يوم القيامة يظالن صاحبهما : (اليت تقبل الوزن دون األعراض، وورد يف سورة البقرة وآل عمران
أن أعمال العباد تصعد اىل : (، ويف الصحيح)كأما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طري صواف

يتكلم الشارح هنا على أن املوت ]. ىل، وسيأيت الكالم على البعث والنشور إن شاء اهللا تعا)السماء
ليس هناك شيء : املوت أمر عدمي ليس له جرم، ويقولون: خملوق، رداً على الفالسفة الذين يقولون
فيه دليل ) خلق املوت: (قوله] ٢:امللك[الَّذي خلَق الْموت : خملوق امسه املوت، وكذبوا قول اهللا تعاىل

وأنه شيء حمسوس، وقد أخرب النيب عليه الصالة والسالم مبا يدل على على أن هناك شيئاً امسه املوت، 
إذا دخل أهل اجلنة اجلنة وأهل النار النار، : (أن هذا املوت شيء حمسوس، وهو قوله عن يوم القيامة
يا أهل اجلنة هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون : جيء باملوت كأنه كبش فوقف بني اجلنة والنار فيقال

يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون : نعم، هذا املوت، ويقال ألهل النار: وينظرون ويقولون
يا أهل اجلنة خلود وال موت، ويا : نعم، هذا املوت، فيذبح بني اجلنة والنار فيقال: وينظرون ويقولون

  نةفيزداد أهل اجلنة فرحاً، ويزداد أهل النار حزناً؛ وذلك ألن أهل اجل). أهل النار خلود وال موت

)١/١٩٣(  

  

أيقنوا بأم سيلقون حياة مستقرة ليس بعدها موت، وأن أهل النار كانوا يؤملون املوت، كانوا يرجون 
يا مالك ليقْضِ علَينا ربك : العدم خري من هذا الوجود، ويقولون كما حكى اهللا عنهم: املوت ويقولون

 يقْضى علَيهِم فَيموتوا وال يخفَّف عنهم من عذَابِها ال: باملوت، واهللا تعاىل يقول: أي] ٧٧:الزخرف[
  ].٣٦:فاطر[

  حقيقة حتويل األعراض إىل أجرام
…  

والشاهد أنه أخرب يف هذا احلديث بأن املوت شيء حمسوس يرى ويعرف، يعلمون أنه هو املوت ولو كان 
له جثة أو صورة كما يف األعمال اليت هي عرضاً، فاهللا تعاىل قادر أن جيعل العرض جسماً، وجيعل 

فمثالً . أعراض، فقد أخرب يف األحاديث أن اهللا جيعلها أجساماً وأجراماً، وأا توزن مع كوا أعراضاً



أنه إذا صلى العبد فأحسن صالته صعدت وهلا نور فتفتح هلا أبواب السماء : (الصالة ورد يف احلديث
ذا صلى وأساء يف صالته صعدت وهلا ظلمة، فتغلق دوا أبواب حفظك اهللا كما حفظتين، وإ: وتقول

ضيعك اهللا كما ضيعتين، وتلف كما يلف الثوب اخللق ويضرب ا وجه : السماء وتلعن صاحبها وتقول
يف هذا بيان أن األعراض جيعلها اهللا تعاىل أجساماً، وكذلك الكالم قد جيعل اهللا تعاىل له ). صاحبها

الطهور شطر اإلميان، واحلمد هللا متأل امليزان، : (احلديث يقول عليه الصالة والسالمأجراماً، وهلذا يف 
، ليس )احلمد هللا(، ومعلوم أن كلمة ) ما بني السماء واألرض-أو متأل-وسبحان اهللا واحلمد هللا متآلن 

و ذلك، وإذا هلا جرم، ولكن جيعل اهللا هلا جرماً وجثة حىت متأل امليزان، وكذلك التسبيح والتكبري وحن
كانت األعمال توزن ولو كانت أعراضاً، فكذلك املوت ولو كان عرضاً جيعل اهللا له جرماً حىت يرى، 

  .فهو الذي خلق املوت وخلق احلياة
  عقيدة أهل السنة يف الصفات الفعلية هللا تعاىل

…  

)١/١٩٤(  

  

زدد بكوم شيئاً مل يكن قبلهم من ما زال بصفاته قدمياً قبل خلقه، مل ي: ( قوله: [قال املؤلف رمحه اهللا
أن اهللا سبحانه وتعاىل مل يزل متصفاً : أي ). صفته، وكما كان بصفاته أزلياً، كذلك ال يزال عليها أبدياً 

صفات الذات، وصفات الفعل، وال جيوز أن يعتقد أن اهللا وصف بصفة بعد أن مل يكن : بصفات الكمال
مال، وفقدها صفة نقص، وال جيوز أن يكون قد حصل له متصفاً ا؛ ألن صفاته سبحانه صفات ك

الكمال بعد أن كان متصفاً بضده، وال يرد على هذه صفات الفعل والصفات االختيارية وحنوها، 
كاخللق والتصوير، واإلحياء اإلماتة، والقبض والبسط والطي، واالستواء، واإلتيان وايء والرتول، 

ف به نفسه ووصفه به رسوله، وإن كنا ال ندرك كنهه وحقيقته والغضب والرضا، وحنو ذلك مما وص
اليت هي تأويله، وال ندخل يف ذلك متأولني بآرائنا، وال متومهني بأهوائنا، ولكن أصل معناه معلوم لنا، 

، كيف ]٢:الرعد[ثُم استوى علَى الْعرشِ : كما قال اإلمام مالك رضي اهللا عنه، ملا سئل عن قوله تعاىل
وإن كانت هذه األحوال حتدث يف وقت دون وقت . االستواء معلوم، والكيف جمهول: ستوى؟ فقالا

؛ )إن ريب قد غضب اليوم غضباً مل يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله: (كما يف حديث الشفاعة
أن من تكلم ألن هذا احلدوث ذا االعتبار غري ممتنع، وال يطلق عليه أنه حدث بعد أن مل يكن، أال ترى 

إنه حدث له الكالم، ولو كان غري متكلم آلفة كالصغر واخلرس : اليوم وكان متكلماً باألمس ال يقال
أنه يتكلم إذا شاء، : متكلماً بالقوة، مبعىن: حدث له الكالم، فالساكت لغري آفة يسمى: مث تكلم يقال

ابة هو كاتب بالفعل، وال خيرج متكلماً بالفعل، وكذلك الكاتب يف حال الكت: ويف حال تكلمه يسمى



وحلول احلوادث بالرب تعاىل املنفي يف علم الكالم . عن كونه كاتباً يف حال عدم مباشرته الكتابة
املذموم، مل يرد نفيه وال إثباته يف كتاب وال سنة، وفيه إمجال، فإن أريد بالنفي أنه سبحانه ال حيل يف ذاته 

  املقدسة شيء من خملوقاته

)١/١٩٥(  

  

احملدثة، أو ال حيدث له وصف متجدد مل يكن، فهذا نفي صحيح، وإن أريد به نفي الصفات االختيارية 
من أنه ال يفعل ما يريد، وال يتكلم مبا شاء إذا شاء، وال أنه يغضب ويرضى ال كأحد من الورى، وال 

يف ]. فهذا نفي باطليوصف مبا وصف به نفسه من الرتول واالستواء واإلتيان كما يليق جبالله وعظمته، 
أن صفات الرب تعاىل أزلية، وأنه موصوف ا يف األزل قبل أن : الكالم األول ذكر املاتن رمحه اهللا

حتدث األفعال اليت ظهرت ا، فيعتقد املسلمون أن اهللا سبحانه وتعاىل قدمي بصفاته، ويردون بذلك على 
ا لزمنا تعدد القدمي، وهذا الالزم باطل، فاهللا تعاىل إنه إذا أثبتناه: النفاة الذين ينفون الصفات ويقولون

قدمي بصفاته سواء الصفات الذاتية أو الصفات الفعلية، ليس منها شيء متجدد بعد أن مل يكن، فصفاته 
أما صفات . الذاتية اليت أخرب عنها كوجهه ويده والعني وما أشبه ذلك، هذه قدمية مل حيدث منها شيء

والقدرة واإلرادة واحملبة والبغض والكراهة وما أشبهها فهو موصوف ا أزالً وإن الفعل كالعلم والكالم 
وإن مل حيدث من يغضب عليه، فهو موصوف بأنه يغضب وبأنه يرضى قبل أن : مل حتدث أسباا، يعين

يوجد خلق يغضب عليه أو يرضى عنه، وهو موصوف بأنه حيب ويكره قبل أن حيدث اخللق الذين حيب 
احلني ويكره أو يبغض غريهم، وموصوف بأنه يعجب وبأنه يفرح وبأنه يضحك وبأنه جييء منهم الص

ويرتل وبأنه يستوي على العرش إىل غري ذلك من الصفات، فهو موصوف بذلك أزالً قبل أن حتدث 
  . ......أسباب ذلك، هذه عقيدة أهل السنة

  عقيدة أهل السنة يف جتدد الصفات الفعلية هللا تعاىل
…  

)١/١٩٦(  

  

معلوم أن هذه األفعال تسمى صفات فعلية، ومعلوم أا تتجدد، وألجل ذلك كانت عقيدة أهل السنة 
أنه متكلم وأنه يتكلم خبالف من يقول من املعتزلة : أن كالم اهللا قدمي النوع متجدد اآلحاد، يعين

: وهكذا بقية الصفات فيقالإن كالم اهللا قدمي، ومعناه أنه ال يتكلم اآلن، تعاىل اهللا عن ذلك، : وحنوهم
اهللا موصوف يف األزل بأنه يغضب ويرضى وال يزال على ذلك حىت يوم القيامة، وقد أخرب األنبياء بأنه 



إن ريب قد غضب اليوم غضباً مل يغضب : (يغضب وبأنه قد غضب، كما يف حديث الشفاعة يقول آدم
م وموسى وعيسى إذا طلب منه الشفاعة، ، وكذلك يقول نوح وإبراهي)قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله

ومعلوم أن املعاصي اليت رتبت عليها . فيدل على أن اهللا موصوف بالغضب أزالً وأنه يغضب إذا شاء
فإذا كان اهللا تعاىل يرضى عن املؤمن، فإذا وجد املؤمن وآمن وعمل . العقوبات حتدث فتحدث آثارها

اصي، فإذا وجد ذلك العاصي ووجدت منه معصية صاحلاً رضي اهللا عنه، وإذا كان يغضب على الع
فإذاً هذه األفعال تتجدد، وال يقال إا أتت مرة مث انقطعت، هكذا صفات اهللا الفعلية، . غضب اهللا عليه

كذلك صفة الرتول مل تكن حدثت مرة مث انقطعت، وكذلك صفة ايء يوم القيامة فقد أخرب اهللا بأنه 
، هلْ ينظُرونَ إِلَّا أَنْ تأْتيهم ]٢٢:الفجر[وجاَء ربك والْملَك صفا صفا : هجييء يوم القيامة كما يف قول

 كبر يأْتي كَةُ أَوالئيوم القيامة، فإذاً ذلك دليل على أن صفات اهللا اليت هي : يعين] ١٥٨:األنعام[الْم
  .أفعال أزلية وأبدية، وأنه ال يزال متصفاً ا

  ائد املستفادة من إثبات أمساء اهللا وصفاته ومعرفتهاالفو
…  

)١/١٩٧(  

  

نستفيد من عقيدة إثبات أمساء اهللا تعاىل وإثبات صفاته ومعرفة أمسائه اليت مسى ا نفسه أو مساه ا نبيه 
اُء الْحسنى وللَّه اَألسم: أن يدعوه ا، قال تعاىل: صلى اهللا عليه وسلم، يستفيد منها املسلم فوائد منها

 هائمي أَسونَ فدلْحي ينوا الَّذذَرا وبِه وهعومنها أن يعتقد مدلوهلا ويكون اعتقاده ]. ١٨٠:األعراف[فَاد
ملدلوهلا دافعاً له على اخلوف والرجاء، وعلى أعلى أنواع العبادة، فإن من اعتقد أن اهللا تعاىل ال إله غريه 

د أنه حي ال ينام، قيوم ال يفىن وال يبيد وال يكون إال ما يريد، وأنه أول وآخر خصه باإلهلية، ومن اعتق
أزيل مل يسبق بعدم وأنه ال يأيت عليه العدم، واعتقد أنه موصوف بصفات الكمال ومرته عن صفات 

 النقص؛ من اعتقد هذا االعتقاد؛ عظم قدر ربه يف قلبه، ومىت عظم اهللا بكونه الذي حييي املوتى ومييت
األحياء، والذي ال تأخذه سنة وال نوم، والذي هو احلي القيوم، والذي هو األول واآلخر، وهو الظاهر 
والباطن، والذي هو غين عما سواه، وكل ما سواه فقري إليه؛ ال شك أن من عرف ربه ذه الصفات 

احلي (قد تقدم شرح و. فإنه يدعوه ا، وكذلك يعظمه مبوجبها، هذه فائدة معرفة هذه األمساء والصفات
، وما أشبهها من أمساء اهللا، وكذلك من صفات )احمليي واملميت(، وكذا )األول واآلخر(، وكذا )القيوم

، وال يشبه األنام، وال يعجزه شيء، وما ]٢٥٥:البقرة[ال تأْخذُه سنةٌ وال نوم : النفي، كما يف قوله
ستفيد منها تعظيمه، وينتج من تعظيمه عبادته حق فاملسلم يعتقد ثبوت صفات الكمال، وي. أشبهها
  .العبادة



  حكم إطالق نفي حلول احلوادث ومعناها عند أهل السنة وغريهم
…  

)١/١٩٨(  

  

وأهل الكالم املذموم يطلقون نفي حلول احلوادث، فيسلم السين للمتكلم ذلك، : [قال رمحه اهللا تعاىل
ه، فإذا سلم له هذا النفي ألزمه نفي الصفات االختيارية على ظن أنه نفى عنه سبحانه ما ال يليق جبالل

وصفات الفعل، وهو غري الزم له، وإمنا أيت السين من تسليم هذا النفي امل، وإال فلو استفسر 
هل هي زائدة على الذات أم ال؟ لفظها جممل، وكذلك : وكذا مسألة الصفة. واستفصل مل ينقطع معه

وهلذا كان أئمة السنة . د به ما ليس هو إياه، وقد يراد به ما جاز مفارقته لهلفظ الغري فيه إمجال فقد يرا
رمحهم اهللا تعاىل ال يطلقون على صفات اهللا وكالمه أنه غريه، وال أنه ليس غريه؛ ألن إطالق اإلثبات قد 

 يطلق إال يشعر أن ذلك مباين له، وإطالق النفي قد يشعر بأنه هو هو، إذ كان لفظ الغري فيه إمجال، فال
مع البيان والتفصيل، فإن أريد به أن هناك ذاتاً جمردة قائمة بنفسها، منفصلة عن الصفات الزائدة عليها، 
فهذا غري صحيح، وإن أريد به أن الصفات زائدة على الذات اليت يفهم من معناها غري ما يفهم من معىن 

 بل الذات املوصوفة بصفات الكمال الصفة، فهذا حق، ولكن ليس يف اخلارج ذات جمردة عن الصفات،
الثابتة هلا ال تنفصل عنها، وإمنا يفرض الذهن ذاتاً وصفة كال وحده، ولكن ليس يف اخلارج ذات غري 
موصوفة فإن هذا حمال، ولو مل يكن إال صفة الوجود، فإا ال تنفك عن املوجود، وإن كان الذهن 

وقد . ه، لكن ال ينفك أحدمها عن اآلخر يف اخلارجيفرض ذاتاً ووجوداً، يتصور هذا وحده، وهذا وحد
أن الصفة ليست عني : الصفة ال عني املوصوف وال غريه وهذا له معىن صحيح، وهو: يقول بعضهم 

ذات املوصوف اليت يفرضها الذهن جمردة بل هي غريها، وليست غري املوصوف، بل املوصوف بصفاته 
، فقد عذت بالذات املقدسة املوصوفة بصفات الكمال أعوذ باهللا: فإذا قلت. شيء واحد غري متعدد

أعوذ بعزة اهللا، فقد عذت بصفة من : وإذا قلت . املقدسة الثابتة اليت ال تقبل االنفصال بوجه من الوجوه
  وهذا. صفات اهللا تعاىل ومل أعذ بغري اهللا

)١/١٩٩(  

  

ذات وجود، ذات : ال مضافة، أييف أصل معناها ال تستعمل إ) ذات(املعىن يفهم من لفظ الذات، فإن 
صاحبة كذا، : قدرة، ذات عز، ذات علم، ذات كرم، إىل غري ذلك من الصفات، فذات كذا مبعىن

فعلم أن الذات ال يتصور انفصال الصفات عنها بوجه من الوجوه، . هذا أصل معىن الكلمة) ذو(تأنيث 



: ال، و قد قال صلى اهللا عليه وسلم وإن كان الذهن قد يفرض ذاتا جمردة عن الصفات كما يفرض احمل
أعوذ بكلمات اهللا : (، وقال صلى اهللا عليه وسلم )أعوذ بعزة اهللا وقدرته من شر ما أجد وأحاذر(

: ، وال يعوذ صلى اهللا عليه وسلم بغري اهللا، وكذا قال صلى اهللا عليه وسلم )التامات من شر ما خلق
، وقال صلى اهللا عليه )من عقوبتك، وأعوذ بك منكاللهم إين أعوذ برضاك من سخطك، ومبعافاتك (

أعوذ بنور وجهك الذي : (وقال صلى اهللا عليه وسلم ) ونعوذ بعظمتك أن نغتال من حتتنا: (وسلم 
  )].أشرقت له الظلمات

  شبهة نفي حلول احلوادث والرد عليها
…  

)١/٢٠٠(  

  

إن اهللا مرته عن : ىل، فمن شبهام قوهلمعلى بعض الشبهات اليت يروجها نفاة صفات اهللا تعا: تكلم أوالً
حلول احلوادث، فإذا مسع ذلك اجلاهل اعتقد أم صادقون واعتقد أن اهللا ال جيوز أن حتل به احلوادث، 

ال جيوز أن يوصف بالكالم احلادث، وال أن يوصف بأنه حيدث له : فإذا سلم ذلك ووافق عليه قالوا
 أو سخط وما أشبه ذلك، فينفون األفعال االختيارية حبجة غضب، وال رضا، وال أن حيدث له كراهية

أا حادثة واحلادث ال يوصف به الرب، وعندهم أن الرب قدمي مل حيدث منه شيء، وال جيوز أن يوصف 
القاعدة ترتيه اهللا عن حلول احلوادث، : فإذا قالوا. بصفة حتدث، وموافقتهم على هذه القاعدة خطأ

 إن أردمت أن اهللا ال حيدث له صفة مل تكن موجودة يف األزل فهذا صحيح، فإن ماذا تريدون؟: فيقال هلم
اهللا تعاىل يسمى خالقاً قبل وجود املخلوقني ورازقاً قبل أن يكون هناك من يرزقهم، وهو احمليي واملميت 

 وإن أنه متصف بالفعل أزالً: قبل أن يوجد اخللق الذين حييي منهم من يشاء ومييت منهم من يشاء، يعين
مل تكن املفعوالت موجودة، فإن الذي يكون قادراً على الفعل يصح أن يوصف به ولو مل يزاوله، فإذا 

هذا اإلنسان متكلم، أي أنه ليس أخرس، ولو كان يف تلك احلال : رأيت إنساناً ساكتاً صامتاً قلت
صف بصفة القدرة على أنه مت: اهللا حييي ومييت، أي: صامتاً، يعين أنه متكلم بالقوة، فكذلك يقال

اإلحياء واإلماتة واخللق والرزق والتصرف والتدبري قبل أن توجد املخلوقات، ولكن بعد وجود هذه 
املخلوقات فإن اهللا تعاىل مييت من يشاء وحييي من يشاء، ويرزق هذا ويفقر هذا ويغين هذا، ويصح هذا 

ل الصفة موجود ليس حبادث ويسقم هذا، ويرفع هذا وخيفض هذا، وكل هذه صفات حادثة، فأص
اهللا تعاىل متكلم يف األزل ويتكلم إذا شاء، ليس معناه أنه تكلم أزالً مث : كذلك نقول. ومفرداا حادثة

  .انقطع كالمه، بل كالم اهللا قدمي النوع حادث اآلحاد



  أن صفات اهللا زائدة على ذاته والرد عليها: شبهة
…  
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 اهللا زائدة على ذاته، وهذه شبهة باطلة، فليست صفاته زائدة على ذاته إن صفات: ومن شبهام قوهلم
بل صفات اهللا من ذاته، وهو واحد بصفاته، وال يلزم من إحداث الصفات تعدد القدماء كما يقولون، 

ذات الرب قدمية ومسعه قدمي وبصره قدمي وعلمه قدمي : إن قولكم: وذلك أم يقولون. فليس هناك تعدد
وهذه شبهة باطلة، فإن اهللا تعاىل واحد بصفاته، ! مية، فأنتم مل تثبتوا واحداً بل أثبتم عدداًوقدرته قد

فليست الصفات خارجة عن الذات، وال يتصور أن تكون هناك ذات جمردة عن مجيع الصفات، ولو مل 
ات، يكن إال صفة الوجود فصفة الوجود مالزمة لكل موجود، فال ميكن أن يفْرض شيء ليس له صف

  .وهو مع ذلك له ذات، بل كل ذات يلزم أن يكون هلا صفات
  أن صفات اهللا غريه والرد عليها: شبهة
…  

إن صفات اهللا غريه، وهي أيضاً شبهة باطلة، فليست صفات اهللا تعاىل غريه، بل : ومن شبهام قوهلم
 غريه، فإذا رأيت إنساناً إن صفاته:  املخلوق ال يقال-وهللا املثل األعلى-صفاته من ذاته فنضرب مثالً 

جاء زيد، وتدخل : جاء زيد ويداه ورجاله ورأسه وبطنه وظهره وعيناه وأذناه، بل تقول: فإنك ال تقول
صفاته يف ذاته ويف شخصه، فهو شيء واحد وشخص واحد ذه الصفات، وال يلزم من كونه ذا صفات 

ن ورجالن وشفتان، بل شخص واحد عينان وأذنان ويدا: جاءين عشرة: أن يكون عدداً، فال تقول
فإذا . مسمى ذا االسم، فكذلك اهللا سبحانه وتعاىل ليست صفاته زائدة على ذاته، بل صفاته من ذاته

اعتقد املسلم أن اهللا موصوف ذه الصفات اليت هي صفات الكمال اعتقد مدلوهلا، فإذا اعتقد أن اهللا 
ضى فعل أسباب الرضا، وإذا اعتقد أنه الذي حييي يغضب حذر من أسباب الغضب، وإذا اعتقد أنه ير

ومييت عبده وعرف حقه، وإذا اعتقد أنه هو الذي يفقر ويغين وأنه الذي مينع ويعطي عرف أن العبادة 
ال تصلح إال له، وهكذا، فمعرفة هذه الصفات تزيد العبد بصرية يف دينه، وحتمله على التمسك بدينه، 

  .هللا تعاىل حبقوقهوعلى اإلكثار من التقرب إىل ا
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  الكالم على مسألة االسم واملسمى
…  

االسم عني املسمى أو غريه، وطاملا غلط كثري من الناس يف ذلك، : وكذلك قوهلم: [قال املؤلف رمحه اهللا
قال : وجهلوا الصواب فيه، فاالسم يراد به املسمى تارة، ويراد به اللفظ الدال عليه أخرى، فإذا قلت

اسم عريب، : اهللا: وحنو ذلك، فهذا املراد به املسمى نفسه، وإذا قلت) مسع اهللا ملن محده(ا، أو اهللا كذ
من أمساء اهللا تعاىل وحنو ذلك، فاالسم ها هنا هو املراد ال املسمى، وال : اسم عريب، والرمحن: والرمحن

 املعىن فحق، وإن أريد أن اهللا فان أريد باملغايرة أن اللفظ غري: يقال غريه ملا يف لفظ الغري من اإلمجال
سبحانه كان وال اسم له حىت خلق لنفسه أمساء، أو حىت مساه خلقه بأمساء من صنعهم، فهذا من أعظم 

إىل ) ما زال بصفاته قدمياً قبل خلقه: (والشيخ رمحه اهللا أشار بقوله. الضالل واإلحلاد يف أمساء اهللا تعاىل
إنه تعاىل صار قادراً : اجلهمية ومن وافقهم من الشيعة، فإم قالواآخر كالمه إىل الرد على املعتزلة و

على الفعل والكالم بعد أن مل يكن قادراً عليه، لكونه صار الفعل والكالم ممكناً بعد أن كان ممتنعاً، وأنه 
إن : وعلى ابن كالب واألشعري ومن وافقهما فإم قالوا. انقلب من االمتناع الذايت إىل اإلمكان الذايت
وأما الكالم عندهم فال يدخل حتت املشيئة والقدرة، بل هو . الفعل صار ممكناً له بعد أن كان ممتنعاً منه

إن دوام احلوادث ممتنع، وإنه جيب أن : وأصل هذا الكالم من اجلهمية فإم قالوا. شيء واحد الزم لذاته
ون الباري عز وجل مل يزل فاعالً يكون للحوادث مبدأ، المتناع حوادث ال أول هلا، فيمتنع أن يك

وهذا فاسد، فإنه . متكلماً مبشيئته، بل ميتنع أن يكون قادراً على ذلك، ألن القدرة على املمتنع ممتنعة
يدل على امتناع حدوث العامل وهو حادث، واحلادث إذا حدث بعد أن مل يكن حمدثاً فال بد أن يكون 

من وقت يقدر إال واإلمكان ثابت فيه، فليس إلمكان الفعل ممكناً، واإلمكان ليس له وقت حمدود، وما 
  وجوازه وصحته مبدأ ينتهي إليه، فيجب أنه
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مل يزل الفعل ممكناً جائزاً صحيحاً، فيلزم أنه مل يزل الرب قادراً عليه، فيلزم جواز حوادث ال اية 
يت هي يف األصل تتضمن صفات كالرازق أن صاحب املنت ملا ذكر قدم أمساء اهللا ال: معىن ذلك]. ألوهلا

الذي يستلزم أن يكون هناك مرزوقون، واخلالق الذي يستلزم أن يكون هناك خملوقون، وكذلك احمليي 
واملميت الذي يلزم منهما أن يكون هناك خلق حيييهم ومييتهم، وكذلك اسم العليم يلزم أن يكون هناك 

افع واملعطي واملانع، ال شك أا أمساء هلا آثار يف اخللق، ما يعلمه، وهكذا املعز واملذل واخلافض والر
فآثارها كونه يعطي هذا ومينع هذا وحيرم هذا ومييت هذا وحييي هذا ويعز هؤالء ويذل هؤالء وخيفض 

وهذه الصفات موصوف ا الرب تعاىل يف األزل قبل أن يوجد اخللق، خالفاً لقول . قوماً ويرفع آخرين



إمنا حدثت بعد حدوث املخلوقات، وهذا خطأ، بل :  والكالبية وحنوهم الذين يقولوناملعتزلة واجلهمية
اهللا أعلم : بامتناع حوادث ال أول هلا، األوىل بنا عدم اخلوض يف مثل ذلك، وأن نقول: قوهلم

أن إن املخلوقات ليس هلا مبدأ، لكن نعلم : باملخلوقات اليت خلقها أوالً، ومىت ابتدأ خلقه هلا، ال نقول
ما سوى الرب تعاىل حادث، والرب تعاىل قدمي أزيل أول، ونعلم أن حكمة اهللا تعاىل يف هذه املوجودات 
أنه أوجد هذا الكون مبا فيه؛ ليعرف بذلك قدره ولتعرف بذلك أهليته للعبادة، وليعرف املسلمون بذلك 

هذَا خلْق اللَّه : ه، قال تعاىلأم خملوقون ألداء حقوق رم سبحانه وتعاىل الذي هذا خلقه وهذا تكوين
 ونِهد نم ينالَّذ لَقاذَا خونِي مهكذا جيب أن يعتقد املسلم]١١:لقمان[فَأَر ،...... .  

  مسألة تسلسل احلوادث
…  

......  
  منع اجلهمية من حوادث ال أول هلا والرد عليهم

…  
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حنن ال نسلم أن إمكان احلوادث ال بداية له، لكن : قهمقالت اجلهمية ومن واف: [قال املؤلف رمحه اهللا
إمكان احلوادث بشرط كوا مسبوقة بالعدم ال بداية له؛ وذلك ألن احلوادث عندنا متتنع أن : نقول

تكون قدمية النوع بل جيب حدوث نوعها وميتنع قدم نوعها، لكن ال جيب احلدوث يف وقت بعينه، 
هب أنكم : فيقال هلم . قة بالعدم ال أول له خبالف جنس احلوادثفإمكان احلوادث بشرط كوا مسبو

إمكان جنس احلوادث عندكم له بداية، فإنه صار جنس احلدوث عندكم ممكناً : تقولون ذلك، لكن يقال
بعد أن مل يكن ممكناً، وليس هلذا اإلمكان وقت معني، بل ما من وقت يفرض إال واإلمكان ثابت قبله، 

شبهة ]. ان، وإال لزم انقالب اجلنس من االمتناع إىل اإلمكان من غري حدوث شيءفيلزم دوام اإلمك
أيضاً من شبهات املعتزلة أو اجلهمية وحنوهم، وال حيتاج املسلم إىل معرفة أصول الرد عليهم يف قوهلم 
بأن هذه حادثة يف وقت كذا وكذا؛ وذلك ألنا ال نعلم وقت حدوث هذه احملدثات، وميكن إذا قدرنا 

ميكن أا قبل : ميكن أا قبل مائتني، ويقول آخر: أا حدثت مثالً قبل مائة ألف سنة أن يقول قائل
فإذاً ليس هناك وقت يلزم العباد بأنه حدثت فيه هذه احملدثات، . قبل ذلك بألوف: ألفني، ويقول آخر

هلْ أَتى علَى : اً مذكوراًلكن نعرف أا حادثة، فاهللا تعاىل ذكر أنه خلق اإلنسان بعد أن مل يكن شيئ
كان معدوماً، وخلق اجلن بعد أن : يعين] ١:اإلنسان[اِإلنسان حني من الدهرِ لَم يكُن شيئًا مذْكُورا 

كانوا معدومني، وخلق املالئكة بعد أن كانوا عدماً، وهكذا أيضاً خلق السموات واألرض يف ستة أيام 



كذا سائر املخلوقات اهللا الذي ابتدأ خلقها، وال شك أنه أوجد هذه بعد أن مل تكن موجودة، وه
املوجودات وبث هذه الدواب مثالً على هذه األرض، وخلق هذه األار وهذه البحار واألشجار 

والثمار واآلبار وحنو ذلك، هو الذي ابتدأها بعد أن مل تكن موجودة، وميكن أنه خلق قبلها خملوقات ال 
  ها، فاهللا تعاىل هوندركها وال نعلم
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املنفرد باخللق والتصرف، وإمنا علينا أن نعترب مبا نرى، نعرف أن هذه املوجودات اليت خلقت خلقت لنا 
لالعتبار، نأخذ منها داللة وعربة على أن خالقها هو خالق كل شيء، وأن الذي هو خالق كل شيء هو 

قال .  له وال نتجاوز ذلك، هذا هو األوىل باملسلماملستحق ألن يعبد وحده؛ فنعبده وخنلص العبادة
ومعلوم أن انقالب حقيقة جنس احلدوث، أو جنس احلوادث، أو جنس الفعل، أو : [املؤلف رمحه اهللا

جنس األحداث، أو ما أشبه هذا من العبارات من االمتناع إىل اإلمكان، وهو مصري ذلك ممكناً جائزاً 
 جتدد، وهذا ممتنع يف صريح العقل، وهو أيضاً انقالب اجلنس من بعد أن كان ممتنعاً، من غري سبب

االمتناع الذايت إىل اإلمكان الذايت، فإن ذات جنس احلوادث عندهم تصري ممكنة بعد أن كانت ممتنعة، 
وهذا االنقالب ال خيتص بوقت معني، فإنه ما من وقت يقدر إال واإلمكان ثابت قبله، فيلزم أنه مل يزل 

مل يزل احلادث : ب ممكناً، فيلزم أنه مل يزل املمتنع ممكناً، وهذا أبلغ يف االمتناع من قولناهذا االنقال
ممكناً، فقد لزمهم فيما فروا إليه أبلغ مما لزمهم فيما فروا منه، فإنه يعقل كون احلادث ممكناً، ويعقل أن 

مل يزل إمكان هذا : يف إذا قيلهذا اإلمكان مل يزل، وأما كون املمتنع ممكناً فهو ممتنع يف نفسه، فك
هو ما ال : هو الذي يتصور وجوده وحدوثه، املمتنع: املمكن]. وهذا مبسوط يف موضعه! املمتنع؟

ومعلوم أن هذه املخلوقات . هي املستحيالت: يتصور العقل وجوده، أو ما ال ميكن أن حيدث، املمتنعات
: ستحيلة ومل تكن، وممتنعة ومل حتدث، مثلكانت معدومة فوجدت إلمكان حدوثها، وأن هناك أشياء م

اجلمع بني الضدين، فال ميكن مثالً أن يكون املكان الضيق مظلماً ومنرياً يف وقت واحد، فال جيتمع فيه 
النور والظلمة لكوما ضدين، وال جيتمع يف وجه إنسان كونه أبيض وأسود، وال يف ثوبه مثالً أنه أمحر 

ن املمتنعات، ومعلوم أن اهللا تعاىل ال يعجزه شيء وأنه قادر على أن جيمع وأبيض؛ ألن اجتماع الضدين م
  بني الضدين، وقادر على
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أن خيلق املستحيل، ولكن جرت العادة بامتناع هذا يف التصور، وأخرب بأنه قد يوجد بعض األشياء مثل 
مستحيل أن يكون : ، كأن العاقل يقول]٧٤:طه[ال يموت فيها وال يحيا : األمور الغيبية، كقوله تعاىل
ليس مبستحيل بل ميكن يف قدرة اهللا أن يكون ميتاً حياً يف آن واحد، وإن : الشيء ال ميتاً وال حياً، يقال

كان املراد أنه ال حييا حياة يستلذ ا يف النار، وال ميوت موتاً يستريح منه، بل هو متأمل يتمىن املوت وال 
سبب نفيت عنه احلياة واملوت، وعلى كل حال وصف الرب سبحانه باألفعال عام يف حيصل له؛ هلذا ال

أنه على كل شيء قدير، وأنه ال يعجزه شيء، وأنه قادر على أن جيمع بني املختلفات، وأن يوجد 
  .املتضادات، ولكن جرت العادة بأن هذا املمتنع مل حيدث ومل نره مع قدرته على أن حيدثه

  سلسل احلوادثمذاهب الناس يف ت
…  
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فاحلاصل أن نوع احلوادث هل ميكن دوامها يف املستقبل واملاضي أم ال، أو يف املستقبل فقط، أو املاضي [
ال ميكن : قول من يقول: أضعفها. فقط؟ فيه ثالثة أقوال معروفة ألهل النظر من املسلمني وغريهم

قول من : وثانيها.  صفوان و أيب اهلذيل العالفدوامها ال يف املاضي وال يف املستقبل كقول جهم بن
ميكن دوامها يف املستقبل دون املاضي، كقول كثري من أهل الكالم ومن وافقهم من الفقهاء : يقول

ميكن دوامها يف املاضي واملستقبل كما يقوله أئمة احلديث، وهي من : قول من يقول: والثالث. وغريهم
وال شك أن مجهور العامل من مجيع . ن دوامها يف املاضي دون املستقبلميك: املسائل الكبار، ومل يقل أحد

إن كل ما سوى اهللا تعاىل خملوق كائن بعد أن مل يكن وهذا قول الرسل وأتباعهم من : الطوائف يقولون
ومن املعلوم بالفطرة أن كون املفعول مقارناً لفاعله مل يزل وال . املسلمني واليهود والنصارى وغريهم

معه ممتنع حمال، وملا كان تسلسل احلوادث يف املستقبل ال مينع أن يكون الرب سبحانه هو اآلخر يزال 
الذي ليس بعده شيء فكذا تسلسل احلوادث يف املاضي ال مينع أن يكون سبحانه وتعاىل هو األول الذي 

:  يشاء، قال تعاىلليس قبله شيء؛ فإن الرب سبحانه وتعاىل مل يزل وال يزال، يفعل ما يشاء ويتكلم إذا
، ]٢٥٣:البقرة[ولَكن اللَّه يفْعلُ ما يرِيد : ، وقال تعاىل]٤٠:آل عمران[قَالَ كَذَلك اللَّه يفْعلُ ما يشاُء 

رضِ ولَو أَنما في اَأل: ، وقال تعاىل]١٦-١٥:الربوج[فَعالٌ لما يرِيد * ذُو الْعرشِ الْمجِيد : وقال تعاىل
 اللَّه اتمكَل تدفا نرٍ محةُ أَبعبس هدعب نم هدمي رحالْبو أَقْالم ةرجش نقُلْ : ، وقال تعاىل]٢٧:لقمان[م

ئْنا بِمثْله مددا لَو كَانَ الْبحر مدادا لكَلمات ربي لَنفد الْبحر قَبلَ أَنْ تنفَد كَلمات ربي ولَو جِ
  واملثبت إمنا هو الكمال املمكن الوجود، وحينئذ فإذا]. ١٠٩:الكهف[

)١/٢٠٨(  



  

كان النوع دائماً فاملمكن واألكمل هو التقدم على كل فرد من األفراد حبيث ال يكون يف أجزاء العامل 
 فإن الفعل إذا كان صفة كمال شيء يقارنه بوجه من الوجوه، وأما دوام الفعل فهو أيضاً من الكمال؛

األفعال اليت ذكرها ودوامها يف املاضي، أو دوامها يف املستقبل، أو يف املاضي ]. فدوامه دوام كمال
واملستقبل هذه من األمور الغيبية، ومعىن دوامها يف املاضي أن اهللا تعاىل قدمي، وأنه مل يزل خيلق، مل يكن 

 زمن غري موجود خلْق يدبرهم ويتصرف فيهم، وكذلك يف يف زمن معطالً عن اخللق، ومل يكن يف
أنه ال يزال موجوداً، وأنه بعدما يفىن هذا اخللق حيييهم مرة ثانية ويبقى متصرفاً فيهم، : املستقبل، أي

يعلم أحواهلم وما يصريون إليه، ويعذب من يشاء ويرحم من يشاء، ويعطي ومينع وتظهر آثار : يعين
  . فال شك أن هذا وحنوه من مجلة ما يعتقده املسلمونأفعاله على املخلوقات،

  التوقف عن القول بتسلسل احلوادث باملاضي
…  

)١/٢٠٩(  

  

ولكن قد ذهب بعض الفالسفة إىل أن هذا الوجود مل يسبق بعدم، وأن هذا النوع اإلنساين قدمي ليس له 
، وأنكروا أن يكون هلذا بداية وليس له أول، وأنكروا أن يكون هناك بشر امسه آدم خلق من تراب

اخللق اية، وأن تكون هناك الساعة اليت تقوم، وأن يكون هناك النفخ يف الصور وما أشبه ذلك، 
واعتقدوا أن هذا النوع مل يزل، وأن جنس هذا املخلوق أزيل قدمي، وأنه مستمر بال اية، وال شك أن 

إنكار للجزاء على : ثانياً. ليت أخرب اهللا تعاىل اإنكار لألمور الغيبية ا: أوالً: هذا فيه إنكار من وجوه
إنكار لشرع اهللا عز وجل وأمره ويه : ثالثاً. األعمال اليت أخرب اهللا بأنه جيازي عليها عباده يف اآلخرة

وإنكار ذلك كله خيرج من امللة، والواجب على املسلم أن يكون . وأحكامه اليت حكم ا على العباد
 اهللا به من كونه هو احلي القيوم الذي مل يزل وال يزال، ومن كونه هو املتصف باخللق معتقداً ملا أخرب

وبالتصرف وبالتدبري لشئون العباد، ويعتقد أيضاً أنه هو املتفرد بإجيادهم وحده ومل يكن هناك من 
فهذا من أوجدهم غريه، وكونه يعتقد أن قبلهم خلقاً غريهم، وقبل اخللق خلقاً، وقبل األولني أولني، 

اهللا أعلم مبن كان قبل ذلك وبأفعاله قبل ذلك، إال أننا : ونقول. األمور الغيبية اليت مل يطلعنا اهللا عليها
نعتقد أنه موصوف ذه الصفات وإن مل تظهر آثارها، كما ذكر يف املنت أنه ليس بعد خلق اخللق استفاد 

، بل امسه اخلالق قبل أن يبدأ اخللق، وامسه اسم اخلالق، وال بعد وجود من يرزقهم استفاد اسم الرازق
. الرازق قبل أن يوجد اخللق الذين يرزقهم؛ ألنه خالق بالقوة قبل أن خيلق وإن مل يكن خالقاً بالفعل

ونتوقف عن تسلسل احلوادث يف املاضي، ونقول األمر غيب، ومل خيربنا اهللا تعاىل بشيء من ذلك، وليس 



ا من األمور اليت ال يضر جهلها وال يفيد علمها، وقد توقع يف شيء من لنا التدخل يف هذه األمور؛ أل
  احلرية ومن االضطراب، واملسلم عليه أن يقتصر على ما فيه فائدة له يف العقيدة، وأن يعتقد ما ينفعه

)١/٢١٠(  

  

  .ك األمساءوما يكون دافعاً له إىل معرفة ربه بأمسائه وبصفاته، وإىل التقرب إىل اهللا تعاىل مبوجب تل
  األسئلة
…  

......  
  أصل ديانة اوس وأخذ اجلزية منهم

…  
هل ثبت أنه كان اوس أصحاب كتاب مث رفع عنهم، وهل ورد ذلك يف السنة أو يف التاريخ؟ : السؤال

وهل يؤخذ ذا القول؟ وملاذا أخذ الرسول صلى اهللا عليه وسلم من جموس هجر اجلزية اليت ال تؤخذ إال 
ورد ذلك يف حديث عن علي أنه كان هلم كتاب، وأن أحد ملوكهم وجد :  كتاب؟ اجلوابمن أصحاب

يفجر بأمه أو ببعض حمارمه، مث إم ملا أرادوا إقامة احلد عليه، احتج عليهم بأن آدم زوج أوالده بعضهم 
يف فلما فعل ذلك رفع كتام، ولكن احلديث . حنن على شريعة آدم: ببعض ذكورهم بإناثهم، وقال

. ذلك عن علي مل يصح، أشار إليه الشافعي يف مسنده و الطيالسي كذلك، ولكن مل يثبت هذا احلديث
وأما كون اجلزية أخذت منهم فتؤخذ منهم لكوم دولة وأمة على شريعة أو على دين يدعون أم عليه 

بن تيمية إىل أصالً وإن مل يكن هلم كتاب سابق، ومع ذلك فقد ذهب بعض العلماء كشيخ اإلسالم ا
جواز أخذ اجلزية من كل املشركني، وأنه ليس خاصاً بأهل الكتاب، وما دام األمر كذلك فإن اوس 

  .من مجلة املشركني الذين تؤخذ منهم كغريهم
  طمس الصور ومعناه

…  
ال : (قوله: ما معىن الطمس الوارد يف حديث علي رضي اهللا عنه الذي تربأ به الذمة؟ اجلواب: السؤال

املراد به طمس الوجه؛ ألن الوجه جممع احملاسن، فإذا جعل على وجه الصورة ) دع صورة إال طمستهات
 منقوشة كفى ذلك، فإن كانت منحوتة فإنه ال بد من قطع رأسها -مثالً-ما تزول به خلقتها إذا كانت 

 بد من قطع رأسها  أو مصورة هلا ظل وهلا جرم فال-مثالً-أو ما ال يبقى معه حياة، فإذا كانت منحوتة 
حىت تكون كهيئة الشجرة، وهكذا ورد ذلك، وإذا كانت يف لباس فإنه يكتفى بقطعها، فإذا قطعت إىل 

  .أال تبقى معها حياة اكتفي بذلك



  الرد بطريق العقل والسمع على وجود صانعني للعامل
…  

)١/٢١١(  

  

أما :  طريق العقل والنقل؟ اجلوابكيف نرد على أهل النظر الزاعمني أن للعامل صانعني، عن: السؤال
عن طريق العقل فبداللة السماع على العلة، وهي أنه لو كان للعامل إهلان أو ربان خالقان فأراد أحدمها 
حتريك شيء وأرد اآلخر تسكينه فإما أن حيصل مرادمها وهو ممنوع، وإما أن ال حيصل مراد واحد منهما 

حد، فالذي مل حيصل مراده عاجز ال يصلح أن يكون إهلاً وال فيستلزم عجزمها، وإما أن حيصل مراد وا
. أن يكون خالقاً، فدل على أن اخلالق واحد ليس معه من يزامحه يف هذا التصرف، فهذه الداللة العقلية

وحنوها من ، ]٢٢:األنبياء[لَو كَانَ فيهِما آلهةٌ إِلَّا اللَّه لَفَسدتا : وأما الداللة السمعية فاآلية الكرمية
  .اآليات

  حكم ختصيص القرب بالزيارة
…  

هل جيوز أن يزار قرب شخص بعينه مع زيارة القبور األخرى، وما حكم تعيني قرب بعالمة أو : السؤال
تذكر اآلخرة، : زيارة القبور مشروعة لسببني: بإشارة من أجل معرفة صاحب هذا القرب؟ اجلواب

 أو كل شهر أو حنو ذلك، أو إذا أحس بقسوة قلبه فزارهم وجتوز مثالً كل أسبوع. والدعاء للموتى
حىت يتعظ وحىت يلني قلبه أو حنو ذلك، وجيوز أن خيص قرب أبيه أو قرب أخيه أو قريبه أو نسيبه، فيجوز 
أن يزور ذلك القرب مث يسلم على القبور مجيعاً، وجيوز أن يعلم القرب بعالمات يعرف ا، فقد ثبت أنه 

أعرف به قرب أخي وأدفن إليه من : (ا دفن عثمان بن مظعون جعل عند قربه حجراً وقالعليه السالم مل
، فيجوز أن جيعل عالمة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حنو ذلك يتميز ا هذا القرب حىت )مات من أهلي

يزوره ويعرفه، أما أن يكتب عليه فقد ي أن يكتب عليه حىت ولو كتب امسه، وكذلك ي أن يرفع 
فعاً زائداً عن غريه، فيجوز أن جيعل عليه عالمة كحديدة أو قطعة بالط أو ما أشبه ذلك ألجل التمييز ر

  .فقط
  )حبسب ما يظن أنه مناسب للكواكب من طباعها: (توضيح قوله

…  

)١/٢١٢(  

  



ذكر يف كتاب العقيدة أن من أسباب الشرك عبادة الكواكب واختاذ األصنام حبسب ما يظن : السؤال
حبسب ما يظن أنه مناسب للكواكب من : (مناسب للكواكب من طباعها، فما املقصود بقولهأنه 

إن هناك من يعبد الكواكب، والذين يعبدوا يبنون هياكل، واهليكل هو : يقولون: ؟ اجلواب)طباعها
 إليه الصورة اليت يظنوا على صورة جنم أو نوء من األنواء، مث ينظرون إىل حركة ذلك النجم فيسندون

من طبيعته الرطوبة، : من طبيعته الربودة، أو: من طبيعة هذا النجم احلرارة، أو: بعض التأثري، فيقولون
هذا صدق جنم أو نوء كذا : من طبيعته اجلفاف واليبس، أو ما أشبه ذلك، فإذا مطروا مطراً قالوا: أو

النجم الفالين أو النوء الفالين، وإذا أثارها : وكذا فيجعلون املطر من طبيعته، وإذا أصابتهم رياح قالوا
فالطبائع هي إما شدة الربد، أو شدة احلر أو اجلفاف واليبس وقلة . ثارت سحب نسبوها إىل األنواء

األمطار وحنوها، أو كثرة األمطار، أو هبوب الرياح، أو إثارة السحب أو ما أشبه ذلك، فيزعمون أا 
وهو الَّذي : نسوا أن اهللا تعاىل هو الذي يتصرف يف الكونهي اليت تثريها هذه الكواكب وحنوها، و

 هتمحر يدي نيا برشب احيلُ الرسروهو الذي سخرها كما يف قوله تعاىل]٥٧:األعراف[ي ، : رخسو
، فإذا كانت كلها ]١٢:النحل[ه لَكُم اللَّيلَ والنهار والشمس والْقَمر والنجوم مسخرات بِأَمرِ

  !وكيف يكون هلا طبائع تالئمها؟! مسخرات فكيف يكون هلا تأثري؟
  على اهللا تعاىل) الصانع(إطالق لفظ 

…  

)١/٢١٣(  

  

جند أن الشارح ابن أيب العز رمحه اهللا يطلق كلمة الصانع على اخلالق، فهل هذه جتوز يف حق : السؤال
 هذه جتوز على وجه الصفة، فنعتقد أن اهللا هو الصانع مبعىن أنه املبدع الذي :اهللا سبحانه وتعاىل؟ اجلواب

صنع الكون بذاته وأبدعه، فلذلك يكثر إطالقها يف الكتب، كما ذكر ذلك ابن كثري يف تفسري اآلية اليت 
، وذكر ذلك أو ]٢١:البقرة[اعبدوا ربكُم الَّذي خلَقَكُم والَّذين من قَبلكُم : ذكرنا، وهي قوله تعاىل

أطلق ذلك شيخ اإلسالم يف عدة مواضع من اجلزء الثاين من جمموع الفتاوى وحنو ذلك، فإطالق الصانع 
  .معناه أنه وصف هللا بأنه مبدع الكون

  حكم األموات قبل وصول الرسالة واألطفال ميوتون قبل البلوغ
…  

)١/٢١٤(  

  



لكن قبل أن تصلهم الرسالة، فهل يعاملون معاملة الكافرين يوم أناس ماتوا بعد جميء اإلسالم و: السؤال
القيامة أم ال؟ وما هو القول الفصل فيمن مات قبل البلوغ، هل يعامل معاملة أبويه أم يدخل اجلنة 

السؤال األول يدخل فيه أهل الفترات، فهؤالء على الصحيح أم ميتحنون يف : مباشرة؟ اجلواب
ات الذين ما بلغتهم الرسالة أو كانوا يف زمنها ولكنه ما وصل إليهم خربها اآلخرة، أعين أهل الفتر

ما جاءتنا ! يا ربنا: وتفاصيلها، وكذلك الذين يف أطراف البالد ومل تصل إليهم تفاصيل الشريعة، يقولون
شبه فيمتحنون يف اآلخرة، ويروى أن اهللا خيلق أمامهم ! الشريعة وال علمنا بتفاصيلها فبقينا على جهل

ادخلوها، فمن علم اهللا أنه سعيد دخلها وكانت عليه برداً، ومن علم اهللا شقاوته امتنع، : نار ويقول
وجتد األدلة على ذلك يف تفسري ابن . عصيت أمري فكيف لو جاءتك رسلي؟ أدخلوه النار: فيقول اهللا

، حيث أورد ]١٥:اإلسراء[نبعثَ رسولًا وما كُنا معذِّبِني حتى : كثري عند قوله تعاىل يف سورة اإلسراء
وأما الذي مات قبل البلوغ فإن كان من أوالد املشركني فحكمه حكم أهل . مثل هذه األحاديث

الفترات، وإن كان من أوالد املسلمني فإنه من أهل اجلنة؛ حيث إنه نشأ بني أبوين مسلمني وفطرته فطرة 
 فأوالد املسلمني يكونون أفراطاً هلم ويدخلون معهم اجلنة اإلسالم، وهو على ما عليه آباؤه وأهله،

ويرفعون إىل منازل آبائهم، واألدلة على أن أفراط املؤمنني يتقدموم كثرية، وعلى رفع األوالد حىت 
 بِهِم ذُريتهم والَّذين آمنوا واتبعتهم ذُريتهم بِإِميان أَلْحقْنا: يكونوا مساوين لآلباء قوله تعاىل

  .، يعين رفعنا األوالد إىل مرتبة اآلباء تكرمياً هلم]٢١:الطور[
  معىن داللة التضمن

…  

)١/٢١٥(  

  

فعلم أن التوحيد املطلوب هو توحيد األلوهية الذي يتضمن توحيد : مر يف كالم املصنف قول: السؤال
إنه ال : لشيء يف ضمن غريه يسمى تضمناً، فنقولكون ا: فهال بينتم لنا داللة التضمن؟ اجلواب. الربوبية

ميكن أن يعبد اهللا بتوحيد اإلهلية إال أن يعترف بأن الرب هو اخلالق املتصرف، وهو توحيد الربوبية، 
وتوحيد الربوبية يف ضمن توحيد اإلهلية، وتوحيد الربوبية كأنه الدافع إىل توحيد اإلهلية، فالتضمن معناه 

 يف ضمنه، يعين أن األصل يف التكليف أن اهللا أمرنا بتوحيد اإلهلية، ولكن جعل االشتمال عليه وكونه
  .توحيد الربوبية دليالً عليه

  فطرة الطفل ومدى داللتها له على االستقامة
…  

إنه من ترك طفالً يف مكان ليس فيه أحد فإنه ال يستدل على الطريق السليم : الرأي فيمن قال: السؤال



قد يكون هذا، ولكن : ه إذا تركته شياطني اإلنس مل تتركه شياطني اجلن؟ اجلوابعن طريق فطرته؛ ألن
إذا مل يكن عنده من يدفعه دفعاً إىل البدع وإىل الشركيات فيوقفه عليها من اإلنس مل يفعلها، ولكن على 

دفع كل حال فاإلنسان مسلط عليه يف هذه احلياة أعداء من شياطني اإلنس وشياطني اجلن، وعليه أن ي
شياطني اإلنس باملكافحة والدفع وشياطني اجلن باالستعاذة، ولكن الغالب واألصل أن الذي يكون يف 

  .بلدة أو يف ناحية ليس عنده من يضله أنه يبقى متحرياً ولكن فطرته باقية على االستقامة
  قسم التوحيد الذي تدخل فيه شهادة التوحيد

…  
:  من أي أنواع التوحيد؟ وأي توحيد يعصم الدم واملال؟ اجلواب)أشهد أن ال إله إال اهللا(قول : السؤال

شهادة أن ال إله إال اهللا هي توحيد اإلهلية الذي هو االعتقاد، وشهادة أن حممداً رسول اهللا هي مكملة هلا 
وفيها االتباع، فهي من توحيد اإلهلية أو من توحيد العبادة، أي أن النطق بالشهادة بلفظ اإلهلية من 

  .ل توحيد العبادةتكمي
  علم اهللا تعاىل والنسخ يف القرآن

…  

)١/٢١٦(  

  

مبا أن اهللا عز وجل يعلم األمور، فكيف يكون هناك ناسخ ومنسوخ : كيف نرد على من يقول: السؤال
اهللا تعاىل حكيم بأمره ويه، فيرتل احلكم ملناسبة، فإذا زالت : يف القرآن واهللا يعلم ذلك كله؟ اجلواب

سبة أبدله بغريه مما يناسب يف وقت آخر غري الوقت األول، فمثالً أمرهم باستقبال بيت املقدس تلك املنا
تأليفاً لليهود؛ ألنه قبلة األنبياء من بين إسرائيل، وملا ظهر عنادهم أمرهم باستقبال الكعبة؛ ألنه مل يبق يف 

ناسبة، وهكذا بقية األحوال يف ذلك مصلحة، فهذا االستقبال يف حال مناسبة وهذا االستقبال يف حالة م
  .الناسخ واملنسوخ

  حكم الصور يف الستائر وحنوها
…  

ما حكم وجود الصور من احليوانات واألطفال وغريها يف ستائر املرتل أو مالبس األطفال أو : السؤال
ورد األمر تكه ملا دخل عليه الصالة والسالم وقد : السجاد، علماً بأن ذلك غري مقصود؟ اجلواب

سترت عائشة فرجة أو نافذة بقرام فيه متاثيل، فغضب لذلك وأمر تكه فشققته وجعلته وسادتني 
منبوذتني، فهذا دليل على أا إذا كانت كاملنبوذ املستعمل الذي يعطى وميتهن وجيلس عليه فذلك 

النوافذ فإن أخف، خبالف ما إذا كانت منصوبة أمام الناظر كما يف الستائر اليت على األبواب أو على 



هذا ال جيوز، وعلى كل حال فاألوىل أا ال تترك يف الثياب وال يف السراويالت وال يف الفرش وال يف 
اللحف، ولكن إذا وجدت ومل يستطع تغيريها يف اللحف والفرش وحنو ذلك من األشياء املستعملة فهو 

  . كما يف هذه األحاديثأخف، وأما كوا يف املنصوب الذي أمام الناظر فهذا ال جيوز حبال
  )شهد اهللا: (تفسري قوله تعاىل

…  

)١/٢١٧(  

  

على (، فما معىن )تدور على احلكم) شهد(وعبارات السلف يف : (ما معىن قول الشارح: السؤال
، وبعضهم )حكم اهللا(بـ) شهد اهللا: (إن كثرياً من الصحابة فسروا قوله تعاىل: يقول: ؟ اجلواب)احلكم
، فقال )أمر اهللا(، وبعضهم فسرها بـ)أعلم اهللا(، وبعضهم فسرها بـ)أخرب اهللا(ـب) شهد اهللا(فسر 
شهِد اللَّه أَنه ال إِلَه : أمر أن ال إله إال هو، وقيل] ١٨:آل عمران[شهِد اللَّه أَنه ال إِلَه إِلَّا هو : بعضهم
 و١٨:آل عمران[إِلَّا ه [حكم أن ال إله إال هو، وقيل :ش وإِلَّا ه ال إِلَه هأَن اللَّه هِد]١٨:آل عمران [

فبعضهم فسر بكذا، وبعضهم فسر بكذا، واملعىن . أخرب أن ال إله إال هو، فهي تدور حول هذه األشياء
  .أن اآلية تشهد لذلك كله
  الفرق بني اخلرب واإلخبار

…  
التكلم معناه أن : الم واإلخبار؟ اجلوابما الفرق بني مرتبة التكلم واخلرب وبني مرتبة اإلع: السؤال

يتكلم حىت يسمعه غريه، فبعد ما يعلم بقلبه يتكلم حىت يسمعه غريه، وأما اإلخبار واإلعالم فمعناه أن 
. اعلموا: اعلموا أن األمر كذا وكذا، فهنا أمر زائد على التكلم، وقد يتكلم وال يقول: يعلم غريه بقوله

  . تكلم للتذكر أو للحفظ، وهنا إخبار للناس وإعالم هلممث بعد ذلك يعلم غريه، وهنا
  )فلفظ احلكم والقضاء يستعمل يف اجلملة اخلربية: (توضيح قوله

…  
، فما معىن ذلك؟ )فلفظ احلكم و القضاء يستعمل يف اجلملة اخلربية: (قال املؤلف رمحه اهللا تعاىل: السؤال
] ١٨:آل عمران[، وشهِد اللَّه )حكم اهللا(بـ] ١٨:آل عمران[شهِد اللَّه : إذا فسر قوله: اجلواب

  .، فإنه يف هذا مجلة خربية مبعىن أخرب اهللا بكذا، ويلزمكم أن تقبلوا خربه)قضى اهللا(بـ
  يف حديث التوكل وحكمها) وال يرقون(زيادة 
…  

)١/٢١٨(  



  

، )ال يرقون: ( أمللشيخ حممد بن عبد الوهاب يف حديث السبعني) كتاب التوحيد(قرأنا يف : السؤال
لـ ابن القيم أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم رقى أحد أصحابه وقال بعض ) زاد املعاد(وقرأنا يف 

األدعية، فهل فعله صلى اهللا عليه وسلم نسخ ملا ورد يف احلديث، أم أنه من األفعال اخلاصة به؟ 
، وهذا السائل إذا )ال يرقون(لمة أنا قرأت كتاب التوحيد ومل أجد فيه هذه الكلمة، وهي ك: اجلواب

ال (كان قد وجدها فيمكن أن هذه نسخة غري معتمدة، والرواية اليت قرأناها يف كتاب التوحيد فيها 
، وإذا كان )هم الذين ال يسترقون وال يكتوون وال يتطريون: (، يف قوله صلى اهللا عليه وسلم)يسترقون

ن رواية ضعيفة؛ وذلك ألن احلديث موجود يف فيمكن أا أخذت م) ال يرقون(يف بعض النسخ 
خطأ ) ال يرقون: (، ولكن صحح العلماء أن كلمة)ال يرقون وال يسترقون: (الصحيحني يف بعض رواياته

فكونك ترقي غريك وتنفع غريك ال مضرة عليك يف ). ال يسترقون( من بعض الرواة، وأن الصواب 
أن يرقيك فإن ذلك دليل على ضعف التوحيد، ذلك وقد نفعت غريك، وأما كونك تطلب من غريك 

ودليل على أنك ما وثقت بالتوكل على اهللا، والراقي جيوز أن يرقي غريه، ولكن يكره له أن يطلب من 
  .يرقيه

  كيفية التقاء النيب صلى اهللا عليه وسلم باألنبياء عليهم السالم يف السماء
…  

)١/٢١٩(  

  

 أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم لقي بعض األنبياء والرسل جاء يف حديث اإلسراء واملعراج: السؤال
كموسى وهارون ويوسف وإبراهيم وعيسى، فهل لقيهم حقيقة، أو أم مثلوا له لكوم أمواتاً؟ وماذا 

 يف السموات، -بال شك-ال شك أم مثلوا له، وأرواحهم : عن عيسى هل هو مثلهم يف هذا؟ اجلواب
ديث أم قربوا يف األرض، وأخرب بقرب موسى، وأن موسى ملا أتاه املوت ولكن قد ذكر يف بعض األحا

فلو كنت مث ألريتكم : (سأل ربه أن يدنيه إىل األرض املقدسة رمية حبجر، قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
ورون أو قريباً منها، فهم مقب) سيناء(، وتواتر أيضاً أن قرب إبراهيم اخلليل عليه السالم موجود يف )قربه

. هذا فالن وهذا فالن:  يف السماء، ومثلت أجسادهم له وقيل-بغري شك-يف األرض، ولكن أرواحهم 
وأما عيسى فقد ذكر اهللا أنه رفعه ومل يذكر أنه دفن يف األرض، فلعل جسده يف السماء، وال حيسب 

  .ذلك من عمره، حيث ذكر يف األحاديث أنه سيرتل حىت يتمم بقية عمره
  ني وحكمهم يف اآلخرةأطفال املسلم

…  



)١/٢٢٠(  

  

هنيئاً لكم : ما الرأي يف حديث عائشة رضي اهللا عنها عندما مات أحد أطفال جرياا فقالت: السؤال
، فهل فيه تناقض مع )وما يدريك أنه من أهلها؟: (من طيور اجلنة، فقال هلا الرسول صلى اهللا عليه وسلم

احلديث فيه أنه عليه الصالة والسالم دعي : نة؟ اجلوابما قلته من أن أطفال املسلمني يدخلون اجل
! وما يدريك: طوىب له عصفور من عصافري اجلنة، فقال صلى اهللا عليه وسلم: (للصالة على طفل فقالت

فهو عليه الصالة والسالم ينهى . إىل آخره) إن اهللا خلق للجنة أهالً، خلقهم هلا وهم يف أصالب آبائهم
إن العلم عند اهللا تعاىل، فاهللا هو الذي يعلم مقادير اخلالئق، وهو : نة أو نار، ويقولأن جيزم أحد ألحد جب

واعتقادنا أن أوالد املسلمني مع . الذي يقدر آجاهلم وهو الذي يعلم ما خلق له هذا، وماذا يكون عليه
ليه اآلباء، وعلى آبائهم ألم تبع هلم، ولكن حكمنا على اآلباء هو الذي نتوقف فيه، فاهللا أعلم ماذا ع

كل حال فال ينايف هذا احلكم بأن أوالد املؤمنني مع آبائهم وأم الذين جيتذبوم، كما ورد يف كثري من 
  .األحاديث أن أباه ينتظره أو أنه ينتظر أباه وأن األطفال يرجحون ميزان آبائهم وحنو ذلك

  احللف واالستغاثة بغري اهللا تعاىل
…  

)١/٢٢١(  

  

ن يشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممداً رسول اهللا، ويصلي ويصوم، ولكنه حيلف بغري اهللا، إنسا: السؤال
وقد يستغيث بغري اهللا إما بالشيوخ أو األولياء واألنبياء، أينقض ذلك التوحيد ويدخله يف الشرك األكرب؟ 

 احلالف، فإذا كان احللف بغري اهللا من أنواع الشرك ولكنه من الشرك األصغر، ويرجع إىل نية: اجلواب
يعتقد أن ذلك احمللوف يستحق التعظيم الذي يبجل به حىت يعظم وحيلف به كما حيلف باهللا فهذا أكرب، 

أما االستغاثة بغري اهللا فمعلوم أا من األكرب؛ وذلك ألن . وإذا كان له نوع تعظيم فهو من األصغر
 كرب ويف شدة يسمى استغاثة، واإلنسان االستغاثة دعاء من مكروب، فالدعاء من اإلنسان إذا وقع يف

عندما يصيبه الكرب يلجأ إىل الرب تعاىل، واملشركون إذا أصام الكرب يف البحر جلئوا إليه، قال 
، فإذا كان املشركون يف جلة ]٦٧:اإلسراء[وإِذَا مسكُم الضر في الْبحرِ ضلَّ من تدعونَ إِلَّا إِياه : تعاىل
ر ال يذكرون إال رم، فالذي يذكر غري اهللا ويستغيث بغري اهللا يف حالة الشدائد أكرب شركاً من البح

املشركني األولني الذين نزل فيهم القرآن والذين كفرهم اهللا تعاىل وقاتلهم النيب عليه الصالة والسالم، 
حول يل إال أنت، وال أحد أغثين فأنا يف ذمتك، وال ! يا ويل اهللا: فيسأل هذا املستغيث هل هو يقول

أجنين مما أنا فيه، فمن الذي ينجيين؟ وإذا كان يف البحر ! ينجيين إال أنت، وأنا معتمد عليك، يا ويل اهللا



أو ما أشبه . من الكرب! يا حسني جننا: يا علي أو: وتالطمت به األمواج أخذ يقول كقول الرافضة
يا بدوي ، أو ما أشبه ذلك، فال شك أن هذا شرك أكرب، : يا عبد القادر يا جيالين ، أو: ذلك، أو يقول

  .فهذا معىن االستغاثة، فإذا كان هذا املسئول عنه يفعل مثل هذا فهو من الشرك األكرب
  تفسري النظر والقصد بالنظر والشك

…  

)١/٢٢٢(  

  

ل واجب وهلذا كان الصحيح أن أو: (أرجو شرح هذه العبارة شرحاً وافياً، وهي قول املؤلف: السؤال
، فما املقصود )جيب على املكلف شهادة أن ال إله إال اهللا ال النظر، وال القصد إىل النظر، وال الشك

هذه تقدمت يف أول الكتاب، وذكرنا أن أول واجب : بالنظر، والقصد إىل النظر، والشك؟ اجلواب
اجب على اإلنسان أن العمل، ولكن العمل مسبوق بالعلم، فالعلم هو الشهادة بيقني ومعرفة، فأول و

يعلم مث يعمل، وذهبت الصوفية وبعض املتكلمني إىل أن أول واجب عليه النظر، والنظر أن يبدأ بالنظر 
فيما بني يديه وفيما خلفه من املخلوقات، أن ينظر بنفسه وينظر يف الذي بني يديه من السماء واألرض 

.  قول باطل، بل أول واجب العلم مع العملوحنو ذلك، مث بعد ذلك يظهر بنتيجة من هذا النظر، وهذا
أن ينوي أن ينظر : وذهب بعضهم إىل أن أول واجب القصد إىل النظر، والقصد مبعىن نية النظر، أي

وينوي أنه سوف ينظر يف هذه املخلوقات ويف داللتها، وهذا أيضاً باطل، فالقصد يعين نية النظر، وليس 
وذهب آخرون إىل أن أول واجب الشك، فإذا عقل . عملبواجب، بل الواجب القبول والتقبل وال

: وكلف ومت عقله يشك، مث بعد ذلك يتحري يف أمره، مث بعد ذلك يطلب ما يزيل به ذلك الشك، فيقول
أنا أشك وأنا يف حرية من أمري، ولكن بأي وسيلة أدفع هذا الشك؟ فيسأل وينظر ويستدل إىل أن 

قاالت صوفية ال يلتفت إليها، بل أول واجب هو ما ذكره من يتبدل الشك باليقني، وهذه مقامات وم
  .العلم والعمل

  )املؤمن(معىن اآليات األفقية والنفسية ومعىن اسم اهللا 
…  

)١/٢٢٣(  

  

استدالله باآليات األفقية والنفسية استدالل بأفعاله (نريد منكم توضيح هذه العبارة، : السؤال
املصدق الذي يصدق الصادقني مبا يقيم هلم من : (أنه) املؤمن(، وكذا يف تفسري اسم اهللا )وخملوقاته



معلوم أن االستدالل باآليات مما يثبت الدليل، واهللا تعاىل قد نصب اآليات : ؟ اجلواب)شواهد صدقهم
فاآليات . ليستدل ا العباد على معرفة رم، واآليات هنا يراد ا اآليات الكونية واآليات النفسية

انظروا يف هذه اآليات لتعتربوا، انظروا يف خلق : ملخلوقات اليت يف الكون، يقول اهللا تعاىلالكونية هي ا
السماء وارتفاعها، وانظروا يف تصريف الرياح والسحاب املسخر بني السماء واألرض، وانظروا يف هذه 

 عليه، وما أشبه األرض وما فيها من النبات وما فيها من احليوانات، وانظروا يف هذه البحار وما احتوت
كذلك اآليات النفسية، اهللا تعاىل . فالنظر يعين االعتبار ليكون دليالً إىل اليقني فيقوي اإلميان. ذلك
فإن اإلنسان لو فكر يف . يف أنفسكم آيات: يعين] ٢١:الذاريات[وفي أَنفُِسكُم أَفَال تبصرونَ : يقول

إلنسان فيها أعظم عربة وأعظم آية على أنه خملوق نفسه لزالت عنه الشكوك والتومهات؛ فإن نفس ا
مكون، فإذا فكر يف أول أمره كيف كان نطفة مث تقلبت به األحوال إىل أن أصبح رجالً سوياً، مث ينظر 

 مما يلفت نظره ويوضح له أمره أنه خملوق -بال شك-إىل أن حواسه كاملة وحاجاته كاملة؛ فإن ذلك 
وأما االستدالل بأنه ]. ٣٥:الطور[م خلقُوا من غَيرِ شيٍء أَم هم الْخالقُونَ أَ: وأن له خالقاً، قال تعاىل

الذي يصدق عباده، فهذا التصديق يكون يف يوم القيامة أو يف الدنيا، فيصدق ) املؤمن(سبحانه من أمسائه 
 يف اآلخرة بأن يثيبهم عباده الرسل مبا يقيم على أيديهم من اآليات واملعجزات، ويصدق عباده املؤمنني

  .ويظهر بذلك صدقهم ونصحهم ألممهم
  معىن اخلواص

…  

)١/٢٢٤(  

  

والقرآن مملوء من هذه الطريق، وهي طريق اخلواص يستدلون باهللا على أفعاله : [يقول الشارح: السؤال
وهم الذين هم العارفون باهللا وبآياته، : ، فمن هم اخلواص؟ اجلواب]وما يليق به أن يفعله وما ال يفعله

رزقهم اهللا معرفة ثاقبة يستدلون بآيات اهللا على قدرته، ويستدلون بأفعاله على كماله، فينظرون يف هذه 
املخلوقات ويأخذون منها القدرة على أنه سبحانه متصف بأمت الصفات، وبأن له الصفات العلى وله 

  .األمساء احلسىن
  حديث افتراق األمة

…  
مة إىل ثالث وسبعني فرقة، هل هذه الفرق تعد من املسلمني أو خارجة عن يف حديث افتراق األ: السؤال

ظاهر احلديث أم ليسوا من املسلمني، وأم فرق خارجة عن اإلسالم، ولو حسبنا : اإلسالم؟ اجلواب
، فدل على أن تلك الفرق ضالة خمطئة، وأن )كلها يف النار إال واحدة: (بعضهم بأم مسلمون؛ ألنه قال



ة الناجية واحدة، ولكن مع ذلك فإن يف تلك الفرق من هو معذور، وهذا إذا جعلنا الفرق متفرعة الفرق
وأما إذا جعلناها فرقاً ألمة اإلجابة فإن اجلميع يصريون من املسلمني وحتت مشيئة اهللا . عن أمة الدعوة

  .تعاىل ويكون هذا من أحاديث الوعيد
  أيهما أضر باإلسالم اجلهمية أم الرافضة؟

…  

)١/٢٢٥(  

  

لكل من اجلهمية والرافضة ميزة تتميز : أيهما أشد على اإلسالم اجلهمية أم الرافضة؟ اجلواب: السؤال
بدعة التعطيل، : فاجلهمية ميزا اليت وقعت فيها أن اجلهم بن صفوان ابتدع ثالث بدع: ا عن األخرى

لى األفعال، وهو يقول باإلرجاء، فيغلب وبدعة اجلرب، وبدعة اإلرجاء، فهو يقول بأن العباد جمربون ع
جانب الرجاء، وهو مع ذلك ينفي الصفات، فكانت اجلهمية قد مجعت هذه البدع الثالث، وال شك أن 
هذا أشد كفراً من كفر الرافضة، ولكن من قرأ كتب الرافضة وجد أغلبهم جهمية، فيكونون قد مجعوا 

يها بسب الصحابة وبتكفري اخللفاء الراشدين وبتضليل بني البدعتني، فأخذوا بدعة اجلهمية وزادوا عل
 بعبادة أهل البيت ودعائهم مع اهللا تعاىل زيادة -أو زاد متأخروهم-الصحابة وختطئتهم، وزادوا أيضاً 

على الغلو، فالذين جيمعون هذا مع هذا ال شك أم أشد كفراً، أخذوا بدعة اجلهمية وزادوا عليها هذه 
  .البدعة

   اخلالق واملخلوق يف االسم والصفة وداللتهاالتفاق بني
…  

إن االتفاق يف املسمى، واالختالف يف : إذا اتفق اسم أو صفة للخالق مع املخلوق فهل نقول: السؤال
متفقان يف االسم ومتفقان يف املعىن العام، وخمتلفان يف الكيفية واملدلول، فإذا : املعىن واملدلول؟ اجلواب

إن : سمع وإن املخلوق يسمع فالسمع هو إدراك األقوال، وهذا فيه اتفاق، وإذا قلناإن اهللا ي: قلنا مثالً
اهللا تعاىل له مسع وللمخلوق مسع فمعلوم أن مسع اهللا ليس كسمع املخلوق بل بينهما تفاوت، فهما 

  .متفقان يف االسم، ومتفقان يف املعىن العام، وأما الكيفية والصفة فإن بينهما تفاوتاً
   التشبيهاإلمجال يف

…  

)١/٢٢٦(  

  



ولكن لفظ التشبيه قد صار يف كالم الناس لفظاً جممالً يراد به : (ما معىن قول املؤلف رمحه اهللا: السؤال
، فأهل السنة يريدون ا املعىن الصحيح، واملعتزلة )التشبيه(يعين كلمة : ؟ اجلواب)املعىن الصحيح

أن ننفي عن اهللا التشبيه، وصحيح ) ليس هللا شبيه(مة يريدون ا نفي الصفات، فأهل السنة يريدون بكل
إن اهللا ال يشبه شيئاً من خملوقاته وال تشبهه املخلوقات، وهذا معىن صحيح، وتارة : قصدهم، فيقولون

ليس هللا مسع، فمن أثبته فهو مشبه، وليس : يراد به املعىن الباطل وهو نفي الصفات؛ فإن املعتزلة يقولون
ته فهو مشبه، فإثبات السمع عندهم تشبيه، وإثبات القدرة عندهم تشبيه، وإثبات احلياة هللا علم، فمن أثب

تشبيه، وإثبات الكالم تشبيه، فصار لفظ التشبيه لفظاً جممالً، فتارة يراد به املعىن الصحيح، وتارة يراد 
  .به املعىن الباطل

  ]١٢[شرح العقيدة الطحاوية 
مسألة وجود حوادث ال أول هلا، واإلعراض عن الكالم يف مثل هذه من املسائل اليت اشتد اخلالف فيها 

  .املسألة خري من اخلوض فيها، ولكن تعرض هلا العلماء لبيان ضالل الفالسفة وامللحدين
  الكالم على مسألة حوادث ال أول هلا

…  

)١/٢٢٧(  

  

 وأُولُوا الْعلْمِ قَائما بِالْقسط ال إِلَه إِلَّا هو الْعزِيز الْحكيم شهِد اللَّه أَنه ال إِلَه إِلَّا هو والْمالئكَةُ: قال تعاىل
 * نمو مهنيا بيغب لْمالْع ماَءها جم دعب نإِلَّا م ابتوا الْكأُوت ينالَّذ لَفتا اخمو الماِإلس اللَّه دنع ينإِنَّ الد

فَإِنْ حاجوك فَقُلْ أَسلَمت وجهِي للَّه ومنِ اتبعنِ وقُلْ للَّذين * يات اللَّه فَإِنَّ اللَّه سرِيع الْحسابِ يكْفُر بِآ
يك الْبالغُ واللَّه بصري بِالْعباد أُوتوا الْكتاب واُألميني أَأَسلَمتم فَإِنْ أَسلَموا فَقَد اهتدوا وإِنْ تولَّوا فَإِنما علَ

نقرأ يف هذه العقيدة اليت كتبها هذا اإلمام لبيان ما جيب أن يعتقده املسلم، ]. ٢٠-١٨:آل عمران[
وبيان الرد على بعض املبتدعة الذين أنكروا شيئاً من صفات اهللا تعاىل أو أنكروا صفاته، وكذلك الرد 

م قدرته، وسائر املبتدعني الذين أحدثوا بدعاً تتعلق بالعقيدة، واليت شرحها على من أنكر القدر أو عمو
أو وفق لشرحها هذا العامل الذي تقيد مبذهب السلف واختار ما عليه أئمة العلم وعلماء املسلمني، وإن 
د كان قد استطرد وذكر شيئاً من حجج أهل الكالم ومن شبهام وما قصد إال حكايتها مث تعقيبها والر

ومير بنا يف هذا الشرح عبارات من عبارات أهل الكالم قد يصعب فهمها ألول مرة، ولكن . عليها
معلوم أن القصد من إيرادها مناقشة املستدلني ا حيث إم يعتقدوا أدلةً واضحة وبراهني قوية 

اب وتتابع عليها وحججاً قاطعة على ما هم عليه من إنكار األمور اليت جاءت ا السنة ونطق ا الكت
أئمة العلم واعترفوا ا وأقروا ا، فجاء أولئك املبتدعة وضللوا من اعتقدها وصاروا يبدعوم، 



وذلك مثلما مر بنا من قوهلم إنه ال تقوم به احلوادث، . وحيتجون على بدعهم بأنواع من الشبهات
  ويستدلون بذلك على أنه ليس له صفات، وأن صفات الفعل

)١/٢٢٨(  

  

ومثله كالمهم يف التسلسل يف القدم، والتسلسل يف األزل ويف األبد وما أشبه ذلك، . دث شيئاً فشيئاًحت
والقصد منها مناقشة أدلتهم، وسيمر بنا يف أثناء الكتاب كالم فيه الفائدة إن شاء اهللا وفيه املعرفة، 

 أو يف القرآن وكالم اهللا عز وباألخص فيما يتعلق بعموم معتقد أهل السنة، سواء يف األمساء والصفات،
وجل، أو يف البعث والنشور، أو يف اإلميان واألحكام، أو يف الصحابة وما يقال فيهم، أو يف األمور 

 ما إذا اعتقده املسلم عرف نعمه اهللا عليه حيث وفقه هلذا -إن شاء اهللا-ومير بنا . الغيبية وما أشبهها
يه السلف، والذي تقره العقول والفطر السليمة وإن أنكرته املعتقد السليم الذي تؤيده السنة ودرج عل

وكان من مجلة ما مر بنا . تلك الفطر الزائغة والقلوب املنحرفة، فال عذر ملن أنكره واعتمد على العقل
أن اهللا سبحانه وتعاىل قدمي بصفاته، وأنه مل حيدث له صفة قد كانت معدومة وال اسم قد كان معدوماً، 

 يكن معطالً عن األفعال، بل هو فاعل يف كل وقت وحال، وأن أمساءه قد تسمى ا قبل وأنه سبحانه مل
قبل أن يوجد اخللق الذين ) اخلالق(أن توجد املوجودات وبعدما وجدت املوجودات، فهو له اسم 

قبل أن يوجد ) الرازق أو الرزاق(قبل أن يوجد من برأهم، ومن أمسائه ) البارئ(خلقهم، ومن أمسائه 
قبل أن خيلق من يرمحهم، ولكن يعرف بذلك أنه سبحانه مل يزل ) الرحيم(لق يرزقهم، ومن أمسائه خ

. يرحم ويعطي ومينع وخيلق ما يشاء وحييي ومييت، فأمساؤه قدمية وأفعاله قدميه، وكذلك سائر صفاته
األمساء كأن والقصد من معرفة هذا كله أن يرغب اإلنسان إليه ويدعوه بتلك األمساء، فدعاؤه بتلك 

ليعزه أو لينتقم ممن ) العزيز(لريمحه، وباسم ) الرمحن(لريزقه، وباسم ) الرزاق أو الرازق(يدعوه باسم 
عاداه؛ فإنه العزيز الذي ال يغالب، وهكذا بقية أمسائه، على أنه مىت اعتقد مضمون تلك األمساء وآثارها 

ليه، واختذه حسيباً ووكيالً وأعرض بقلبه عظم قدر ربه يف قلبه فعبده وحده وخافه ورجاه واعتمد ع
  وقالبه عن غريه، فأصبح

)١/٢٢٩(  

  

فهذه من نتائج معرفة هذه املعتقدات اليت . بذلك من الذين عرفوا رم حق املعرفة وعبدوه حق العبادة
  . ......تتعلق باألمساء والصفات

  حديث عمران بن حصني وداللته



…  
زم منه التعطيل قبل ذلك، وأن اهللا سبحانه وتعاىل مل يزل غري فاعل، مث والقول بأن احلوادث هلا أول، يل[

وال يلزم من ذلك قدم العامل، ألن كل ما سوى اهللا تعاىل حمدث ممكن الوجود، موجود بإجياد . صار فاعالً
، اهللا تعاىل له، ليس له من نفسه إال العدم والفقر، واالحتياج وصف ذايت الزم لكل ما سوى اهللا تعاىل

وللناس قوالن ]. [واهللا تعاىل واجب الوجود لذاته، غين لذاته، والغىن وصف ذايت الزم له سبحانه وتعاىل
وهو : هل هو خملوق من مادة أم ال؟ واختلفوا يف أول هذا العامل ما هو؟ وقد قال تعاىل: يف هذا العامل

وروى البخاري وغريه ]. ٧:هود[ وكَانَ عرشه علَى الْماِء الَّذي خلَق السماوات والْأَرض في ستة أَيامٍ
جئناك : (قال أهل اليمن لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: (عن عمران بن حصني رضي اهللا عنه، قال

ومل يكن : (ويف رواية-كان اهللا ومل يكن شيء قبله، : لنتفقه يف الدين، ولنسألك عن أول هذا األمر،فقال
 وكان عرشه على املاء، وكتب يف الذكر كل شيء، وخلق السموات -)غريه: (ويف رواية) شيء معه
اللوح احملفوظ، كما : ، يعين)كتب يف الذكر: (، فقوله)مث خلق السموات واألرض: (ويف لفظ) واألرض
تب يف الذكر ذكراً، كما مسى ما يك] ١٠٥:األنبياء[ولَقَد كَتبنا في الزبورِ من بعد الذِّكْرِ : قال تعاىل

إن املقصود إخباره : والناس يف هذا احلديث على قولني، منهم من قال. يسمى ما يكتب يف الكتاب كتاباً
بأن اهللا كان موجوداً وحده، ومل يزل كذلك دائماً، مث ابتدأ إحداث مجيع احلوادث، فجنسها وأعياا 

 وأن اهللا صار فاعالً بعد أن مل يكن يفعل شيئاً من مسبوقة بالعدم، وأن جنس الزمان حادث ال يف زمان،
  املراد إخباره عن مبدأ: والقول الثاين. األزل إىل حني ابتداء الفعل وال كان الفعل ممكناً

)١/٢٣٠(  

  

خلق هذا العامل املشهود الذي خلقه اهللا يف ستة أيام، مث استوى على العرش، كما أخرب القرآن يف غري 
لم عن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه ويف صحيح مس. موضع
قدر اهللا تعاىل مقادير اخللق قبل أن خيلق السموات واألرض خبمسني ألف سنة، وكان عرشه على : (قال
ف فأخرب صلى اهللا عليه وسلم أن تقدير هذا العامل املخلوق يف ستة أيام كان قبل خلقه خبمسني أل). املاء

: أحدها: ودليل صحة هذا القول الثاين من وجوه]. [سنة،وأن عرش الرب تعاىل كان حينئذ على املاء
، وهو إشارة إىل حاضر مشهود موجود، واألمر )جئناك لنسألك عن أول هذا األمر:( أن قول أهل اليمن

 وسلم عن بدء هذا العامل الذي كونه اهللا بأمره، وقد أجام النيب صلى اهللا عليه: هنا مبعىن املأمور، أي
املوجود، ال عن جنس املخلوقات، ألم مل يسألوه عنه، وقد أخربهم عن خلق السموات واألرض حال 

وأيضاً . كون عرشه على املاء، ومل خيربهم عن خلق العرش، وهو خملوق قبل خلق السموات واألرض
، والس كان واحداً ، فعلم )غريه(وي ، ور)معه(، وقد روي )كان اهللا ومل يكن شيء قبله : ( فإنه قال



ففي صحيح . ثبت عنه يف غري هذا احلديث) القَبل(أنه قال أحد األلفاظ، واآلخران رويا باملعىن ، ولفظ 
اللهم أنت : (مسلم عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه كان يقول يف دعائه

اللفظان اآلخران مل يثبت واحد منهما يف موضع آخر، وهلذا كان و. احلديث) األول فليس قبلك شيء
وإذا كان كذلك مل . ، كاحلميدي و البغوي و ابن األثري )القَبل(كثري من أهل احلديث إمنا يرويه بلفظ 

كان اهللا ومل يكن شيء : (وأيضاً فإنه قال. يكن يف هذا اللفظ تعرض البتداء احلوادث، وال ألول خملوق
فأخرب عن هذه الثالثة ).  وكان عرشه على املاء وكتب يف الذكر كل شيء-)غريه(أو ) معه (أو-قبله 

فظهر أن مقصوده إخباره : [قال رمحه اهللا تعاىل]. روي بالواو وبثم) خلق السموات واألرض(بالواو، و 
  إياهم ببدء خلق السماوات واألرض

)١/٢٣١(  

  

تة أيام، ال ابتداء خلق ما خلقه اهللا قبل ذلك، وذكر وما بينهما، وهي املخلوقات اليت خلقت يف س
السماوات واألرض مبا يدل على خلقهما، وذكر ما قبلهما مبا يدل على كونه ووجوده، ومل يتعرض 

البتداء خلقه له، وأيضا فإنه إذا كان احلديث قد ورد ذا وهذا فال جيزم بأحدمها إال بدليل، فإذا رجح 
ول أراد املعىن اآلخر فهو خمطئ قطعا، ومل يأت يف الكتاب وال يف السنة ما أحدمها فمن جزم بأن الرس

، )كان اهللا وال شيء معه(يدل على املعىن اآلخر، فال جيوز إثباته مبا يظن أنه معىن احلديث، ومل يرد 
لفعل جمرداً، وإمنا ورد على السياق املذكور، فال يظن أن معناه اإلخبار بتعطيل الرب تعاىل دائما عن ا

كان اهللا والشيء قبله أو معه أو : (حىت خلق السماوات واألرض، وأيضا فقوله صلى اهللا عليه وسلم
، ال يصح أن يكون املعىن أنه تعاىل موجود وحده ال خملوق معه أصال؛ ألن )غريه، وكان عرشه على املاء

 إما حالية -)ه على املاءوكان عرش: (وهي-، يرد ذلك؛ فإن هذه اجلملة )وكان عرشه على املاء: (قوله
ومل يكن شيء من : أو معطوفة، وعلى كال التقديرين فهو خملوق موجود يف ذلك الوقت، فعلم أن املراد

يتكلم املصنف على أحاديث عمران بن حصني ملا جاء أهل اليمن يسألون عن أول ]. هذا العامل املشهود
 ومل يكن شيء قبله، وكان عرشه على املاء، مث كان اهللا: (هذا األمر، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم

، أخرب يف هذا أن اهللا تعاىل هو األول ومل يكن )خلق السماوات واألرض وكتب يف الذكر كل شيء
، فلم يكن شيء قبله، ]٣:احلديد[هو اَألولُ واآلخر : شيء قبله، وذلك حتقيق لألولية املذكورة يف اآلية

ىل كان معطالً عن األفعال مل يكن خيلق، بل يدل على أنه خالق، فإنه ذكر أن وهذا ال يدل على أنه تعا
عرشه على املاء دليل على أنه قد خلق العرش، وأنه قد خلق املاء، وأنه قد خلق خملوقات قد تكون 
موجودة وقد تكون معدومة، فال بد أن يكون خالقاً، فاهللا تعاىل مل يكن معطالً عن اخللق، ويعتقد 

  ون أن اهللا تعاىل قدمي،املسلم
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وأنه قدمي بأفعاله، وأنه الذي ليس قبله شيء، وأن من أعظم خملوقاته العرش، وقد ورد يف عظم العرش 
وسع : ما يدل على أنه أقدم وأعظم أو من أعظم املخلوقات، فقد ذكر اهللا سعة كرسيه يف قوله تعاىل

 ضاَألرو اتومالس هيسإن الكرسي كاملرقاة بني يدي العرش، فالكرسي قد : ، وقيل]٢٥٥:لبقرةا[كُر
وورد يف بعض اآلثار أن السماوات . وسع السماوات واألرض مع عظم السماوات ومع عظم األرض

هو ان الذي يلبس على الرأس وما : واألرض يف الكرسي كدراهم سبعة ألقيت يف ترس، والترس
 فالدرهم قطعة من الفضة صغرية بقدر الظفر أو حنوه، فماذا تغطي من عسى أن تغطي الدراهم السبعة،

ذلك الترس؟ فالسماوات السبع واألرضون السبع يف الكرسي هذا مقدارها منه، والكرسي صغري أيضاً 
القطعة : بالنسبة إىل العرش، كما ورد أن الكرسي نسبته إىل العرش كحلقه ملقاة بأرض فالة، واحللقة

فإذا ألقيت حلقة يف فالة فماذا تشغل من تلك الفالة؟ فالكرسي صغري . قية الطرفنيمن احلديد ملت
بالنسبة إىل العرش، فهو كحلقة ملقاة بأرض فالة، فهذا دليل على عظم هذا الكرسي مث عظم هذا 

العرش، وإذا كان هذا عظمه فإنه خملوق، فالعرش خملوق ليس قدمياً، بل هو خملوق، وإذا كان هذا عظم 
واَألرض : ا املخلوق فما ظنك بعظمة اخلالق؟ واهللا تعاىل قد ذكر أنه يقبض املخلوقات يف قوله تعاىلهذ

 ينِهمبِي اتطْوِيم اتموالسو ةاميالْق موي هتضا قَبيعموذكر ابن عباس أن السماوات ]٦٧:الزمر[ج ،
وماذا تشغل حبة اخلردل يف يد عبد؟ وكل ذلك . واألرض يف كف الرمحن كحبة خردل يف يد العبد

دليل على عظمة اخلالق، وال شك أن من اعتقد عظمته وكربياءه خافه وهابه وعبده حق العبادة، ولكن 
ال ينبغي اخلوض يف األمور الغيبية اليت ليس عليها دليل وبرهان، واليت يؤدي اخلوض فيها إىل حرية وإىل 

ساء وبعض الرجال أم يالقون حرية ويالقون شكاً وتأتيهم وساوس شك، وكثرياً ما يشتكي بعض الن
  إذا حبثوا يف مثل هذه األمور، فقد ثبت
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أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أمر عند ذلك باالستعاذة من الشيطان وباإلميان باهللا، فإذا وقعت يف قلب 
آمنت باهللا، وأن يستعيذ باهللا من الشيطان، : اإلنسان هذه األوهام وهذه التشكيكات فإمنا عليه أن يقول

وأن يقبل كل ما جاءه عن اهللا، وأن يتقبل ذلك كله، ويبعد عنه كل ما جيلب حرية أو ومهاً أو وسوسة 
أو حنو ذلك، فيقطعها وجيعل حديث نفسه وخوضه وخوضها يف الشيء الذي ينفعه، ويؤمن باإلمجاالت 

  .لك مطمئن القلباليت أخرب اهللا ا عنه حىت يكون بذ
  اتصاف اهللا تعاىل بالربوبية واخللق قبل وجود متعلقهما



…  
يعين أن اهللا تعاىل ). له معىن الربوبية وال مربوب ومعىن اخلالق وال خملوق: (قوله: [قال املؤلف رمحه اهللا

 موصوف بأنه الرب قبل أن يوجد مربوب وموصوف بأنه خالق قبل أن يوجد خملوق، قال بعض املشايخ
له معىن الربوبية ومعىن اخلالق دون اخلالقية؛ ألن اخلالق هو املخرج للشيء من : وإمنا قال: الشارحني

امللك واحلفظ والتدبري والتربية وتبليغ : العدم إىل الوجود ال غري، والرب يقتضي معاين كثرية، وهي
انتهى، وفيه نظر؛ ألن . ةالشيء كماله بالتدريج، فال جرم أتى بلفظ يشمل هذه املعاين وهي الربوبي

قبل أن يوجد ) اخلالق(هذا مثل ما سبق قبله أن اهللا تعاىل من أمسائه ]. اخللق يكون مبعىن التقدير أيضاً
قبل أن يوجد املربوبون ) الربوبية(قبل أن يوجد املرزوقون، فمن صفاته ) الرازق(املخلوقون، ومن أمسائه 

وال شك أن الربوبية تقتضي . و يوجد املخلوقون، وله معىن ذلكقبل أن يأيت أ) اخلالق(ومن صفة أمسائه 
الذي يريب خلقه بالنعم أو الذي يربيهم بالعلوم ) املريب(، وتقتضي أنه الرب مبعىن )املالك(أنه الرب مبعىن 

ويفتح عليهم املعارف، فالكل من حق اهللا تعاىل أنه الرب، مبعىن املالك املنعم املتصرف املريب املتفضل 
لى خلقه، وكذلك اخلالق، فاخلالق مبعىن املنشئ للخلق املبتدئ هلم على غري مثال سابق، وكل ذلك له ع

  .وحده
  اتصاف اهللا تعاىل بإحياء املوتى وخلق اخللق

…  
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وكما أنه حميي املوتى بعد ما أحيا استحق هذا االسم قبل إحيائهم، كذلك : (قوله: [قال املؤلف رمحه اهللا
يعين أنه سبحانه وتعاىل موصوف بأنه حميي املوتى قبل إحيائهم، ). سم اخلالق قبل إنشائهماستحق ا

فكذلك يوصف بأنه خالق قبل خلقهم، إلزاما للمعتزلة ومن قال بقوهلم، كما حكينا عنهم فيما تقدم، 
ء، فإن من صفاته ويعتقد املسلم أن اهللا تعاىل يفعل ما يشا]. وتقدم تقرير أنه تعاىل مل يزل يفعل ما يشاء

أنه حييي ومييت، فمن شاء أحياه ومن شاء أماته، ومن شاء رزقه، ومن شاء أفقره ومن شاء أغناه، يعطي 
من يشاء ومينع، وخيفض من يشاء ويرفع، ويعز من يشاء ويذل، وهذه األوصاف اليت هي من صفاته هي 

يي قبل أن خيلق الذين حيييهم، وكذلك أن من أمسائه احمل: أيضاً قدمية، مبعىن أنه موصوف ا أزالً، أي
والقصد من معرفة هذه األمساء أن . املميت، وكذلك املعطي واملانع واخلافض والرافع وما أشبه ذلك

ويرغب إليه أن يرفع . يعرف العبد أا هللا تعاىل فريغب إليه أن يعزه، ويعلم أن من أذله اهللا فال معز له
ويرغب إليه باهلداية، ويعلم أن من يضلل اهللا فما له من .  رافع لهقدره، ويعرف أن من خفضه اهللا فال

وذلك أن هناك فرقاً من املبتدعة كاملعتزلة الذين يعتقدون أنه ال يفعل إال ما . هاد، وهكذا بقية الصفات



ه ، وأن العبد هو الذي يفعل باختيار-تعاىل اهللا عن قوهلم-يقدر عليه، وأن العبد يفعل بغري قدرة اهللا 
وهو الذي يهدي نفسه ويضل نفسه، وال شك أن هذا فيه اعتراض على اهللا وحجر لصفته، وأنه ال 
يفعل أو ال يقدر إال على ما يقدر عليه بدون بعض األشياء اليت ال يقدر عليها، فاهللا تعاىل قد وصف 

  .، وسيأتينا هذا إن شاء اهللا]١٢٠:املائدة[وهو علَى كُلِّ شيٍء قَدير : نفسه بعموم القدرة يف قوله تعاىل
  عموم قدرته تعاىل وضالل املعتزلة

…  
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ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقري، وكل أمر عليه يسري، : (قوله: [قال املؤلف رمحه اهللا
 ريصالب يعمالس وهٌء ويش هثْلكَم سذلك: (ل الشارحقا])]. ١١:الشورى[ال حيتاج إىل شيء لَي (
يف كل مقام ) كل(ومشوهلا، ومشول ) كل(إشارة إىل ثبوت صفاته يف األزل قبل خلقه والكالم على 

وقد حرفت املعتزلة املعىن املفهوم . حبسب ما حيتف به من القرائن يأيت يف مسألة الكالم إن شاء اهللا تعاىل
إنه قادر على كل ما هو مقدور له، : ، فقالوا]٢٨٤:البقرة[واللَّه علَى كُلِّ شيٍء قَدير : من قوله تعاىل

ولو كان املعىن ! هل يقدر على مثلها أم ال؟: وأما نفس أفعال العباد فال يقدر عليها عندهم، وتنازعوا
هو عامل بكل ما يعلمه وخالق لكل ما خيلقه وحنو ذلك من : على ما قالوا لكان هذا مبرتلة أن يقال

وأما أهل السنة فعندهم أن اهللا . ائدة فيها، فسلبوا صفة كمال قدرته على كل شيءالعبارات اليت ال ف
على كل شيء قدير، وكل ممكن فهو مندرج يف هذا، وأما احملال لذاته مثل كون الشيء الواحد موجودا 
 معدوما يف حال واحدة فهذا ال حقيقة له وال يتصور وجوده، وال يسمى شيئا باتفاق العقالء، ومن هذا

وهذا األصل هو اإلميان بربوبيته العامة . الباب خلق مثل نفسه وإعدام نفسه وأمثال ذلك من احملال
التامة؛ فإنه ال يؤمن بأنه رب كل شيء إال من آمن أنه قادر على تلك األشياء، وال يؤمن بتمام ربوبيته 

مكن هل هو شيء أم ال؟ وكماهلا إال من آمن بأنه على كل شيء قدير، وإمنا تنازعوا يف املعدوم امل
أن املعدوم ليس بشيء يف اخلارج، ولكن اهللا يعلم ما يكون قبل أن يكون ويكتبه، وقد يذكره : والتحقيق

، فيكون شيئا يف العلم والذكر والكتاب ]١:احلج[إِنَّ زلْزلَةَ الساعة شيٌء عظيم : وخيرب به، كقوله تعاىل
: ، قال تعاىل]٨٢:يس[إِنما أَمره إِذَا أَراد شيئًا أَنْ يقُولَ لَه كُن فَيكُونُ : ال يف اخلارج، كما قال تعاىل
كت لَملُ وقَب نم كلَقْتخ قَدو  
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هلْ أَتى علَى : مل تكن شيئا يف اخلارج وإن كان شيئا يف علمه تعاىل، وقال تعاىل:أي] ٩:مرمي[شيئًا 
ح انا اِإلنسذْكُورئًا ميش كُني رِ لَمهالد نم يعتقد املسلمون ما أخرب اهللا به عن نفسه ]]. ١:اإلنسان[ني

يدخل فيها ما هو موجود وما هو معلوم مما ) شيء(من عموم قدرته أنه على كل شيء قدير، وكلمة 
ل عباداته وطاعاته وحسناته، يقدره اهللا تعاىل، وتدخل فيها أعمال العباد، فيدخل فيها عمل العبد مث

، ]٢٠:البقرة[علَى كُلِّ شيٍء قَدير : يف قوله تعاىل) كل(وكذا سيئاته وخطاياه كلها داخلة يف عموم 
أما غري املمكن املستحيل فإنه ال يدخل يف هذا العموم، مثل كون الشيء . فيدخل يف ذلك كل املمكنات

ستحيل أن يوجد ويعدم يف آن واحد، أو يكون الشخص حياً معدوماً موجوداً يف آن واحد، فهذا من امل
هذا : هل يقدر اهللا أن خيلق مثل نفسه؟ نقول: ميتاً يف آن واحد، ومثل ما يورده بعض املتعنتني فيقولون

حمال، وال ينبغي اخلوض فيه، فهو من احملال؛ حيث إنه تعاىل هو املنفرد الذي ليس له شريك وليس له 
. على ما يقدر عليه قدير: ، ويقولون)على كل شيء قدير(املعتزلة ينكرون هذا العموم و. شبيه وال معني

: فقوهلم. قدير على ما يقدر عليه، وال شك أن هذا ال فائدة فيه: وال شك أن هذا فيه تنقص؛ فإنه مبعىن
تعاىل اهللا عن -قدير على ما يقدر عليه، معناه أنه ال يقدر على كل شيء، وأن هناك أشياء ال يقدر عليها 

 فيكون يف هذا تنقص، فاآليات فيها العموم، فهو على كل شيء قدير عموماً ال يستثىن منه شيء -قوهلم
 -على الصحيح-وأما كالمهم يف املعدوم هل هو شيء أو ليس بشيء، فاملعدوم . مما يدخل يف اإلمكان

عدومات اليت توجد، وقادر على إجياده ال يقال له شيء حىت يوجد، ولكن اهللا تعاىل عامل مبا يوجد من امل
هلْ أَتى علَى اِإلنسان : يف الوقت الذي قدر إجياده، وإال فقد نفى أن يكون املعدوم شيئاً يف قوله تعاىل

  ،]١:اإلنسان[حني من الدهرِ لَم يكُن شيئًا مذْكُورا 
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مل تكن موجوداً، : يعين] ٩:مرمي[لَقْتك من قَبلُ ولَم تك شيئًا وقَد خ: وكذلك قوله تعاىل خماطباً لزكريا
بل كنت معدوماً وقد خلقتك، فنفى أن يكون املعدوم شيئاً على الوجود، ولكن هو يف علم اهللا شيء إذا 

نْ نقُولَ لَه كُن فَيكُونُ إِنما قَولُنا لشيٍء إِذَا أَردناه أَ: قدر أنه سيوجد، فهو داخل يف قول اهللا تعاىل
فاهللا تعاىل أخرب بأنه إذا قال للشيء كن وهو معدوم كان، فسماه شيئاً مع كونه معدوماً؛ ]. ٤٠:النحل[

، وهذا معىن أن أمره تعاىل بني الكاف والنون، فخلقه للمعدومات اليت )كن: (ألنه يوجد إذا قال اهللا له
ق احملققون أن املعدوم شيء يف علم اهللا، وليس شيئاً يف الوجود ، وهكذا حق)كن: (قدر أا توجد بقول

  .فيما يرى وال فيما يشاهد
  التشبيه والتعطيل وموقف أهل السنة منهما

…  
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: رد على املشبهة، وقوله تعاىل] ١١:الشورى[لَيس كَمثْله شيٌء : وقوله: [قال املصنف رمحه اهللا تعاىل
 يعمالس وهو ريصرد على املعطلة، فهو سبحانه وتعاىل موصوف بصفات الكمال، ] ١١:الشورى[الب

وليس له فيها شبيه، فاملخلوق وإن كان يوصف بأنه مسيع بصري فليس مسعه وبصره كسمع الرب 
وبصره، وال يلزم من إثبات الصفة تشبيه؛ إذ صفات املخلوق كما يليق به وصفات اخلالق كما يليق به، 

ف عن اهللا ما وصف به نفسه وما وصفه به أعرف اخللق بربه وما جيب له وما ميتنع عليه وال تن
وأنصحهم ألمته وأفصحهم وأقدرهم على البيان؛ فإنك إن نفيت شيئا من ذلك كنت كافرا مبا أنزل 
على حممد صلى اهللا عليه وسلم، وإذا وصفته مبا وصف به نفسه فال تشبهه خبلقه فليس كمثله شيء، 

من شبه اهللا خبلقه فقد كفر، : ا شبهته خبلقه كنت كافرا به، قال نعيم بن محاد اخلزاعي شيخ البخاري فإذ
ومن جحد ما وصف اهللا به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف اهللا به نفسه وال ما وصفه به رسوله 

ومل يصب ومن مل يتوق النفي والتشبيه زل : (وسيأيت يف كالم الشيخ الطحاوي رمحه اهللا. تشبيها
] ١١:الشورى[لَيس كَمثْله شيٌء وهو السميع البصري : بعض اآلية الذي هو قول اهللا تعاىل)]. الترتيه

واألخرى غلت يف النفي وهم . إحدامها غلت يف اإلثبات، وهم املمثلة املشبهة: رد على طائفتني متقابلتني
فليس له . ال جتعلوا هللا مثالً: أي] ١١:الشورى[ كَمثْله شيٌء فرد اهللا على األوىل لَيس. املعطلة النفاة

. ال يشبهه شيء: مثل يف صفاته وال يف ذاته وال يف أفعاله، ال يف صفاته الفعلية وال يف صفاته الذاتية، أي
ا إنه يسمع بكذ: أو قالوا. وذلك ألن الذين غلوا يف اإلثبات وجعلوا يد اهللا كأيدينا ومسعه كأمساعنا

إنه ينظر بكذا وما أشبه ذلك مما غلوا فيه إىل أن أثبتوا له خصائص املخلوقني ال شك أم قد : أو. وبكذا
  املشبه يعبد صنماً،: ويقول آخر. من شبه اهللا خبلقه فقد كفر: وقعوا فيما هو كفر، وهلذا يقول نعيم 

)١/٢٣٩(  

  

وهو املوحد الذي يثبت هللا الصفات وجيعلها ، صمداًواملعطل يعبد عدماً، واملوحد يعبد إهلاً واحداً فرداً 
لسنا نشبه ربنا بصفاتنا إن املشبه عابد : هللا وحده ال يشبهه فيها شيء، ويف ذلك أيضاً يقول ابن القيم 

هو الذي ينكر صفات اهللا، والذي : األوثان كال وال خنليه من أوصافه إن املعطل عابد البهتان واملعطل
بصفات الكمال كالسمع والبصر والعلم احملبة والرمحة، وصفات الذات كاليد اليت ينفي أن اهللا متصف 

وال شك أن من نفى ذلك فقد . أثبتها لنفسه أو اليدين وكالعني والوجه وما أشبه ذلك من الصفات
  .عطل اهللا تعاىل، وتعطيل الصفات يلزم منه تعطيل الذات، فكأنه مل يثبت إهلاً يعبد

  ]١٣[ية شرح العقيدة الطحاو



من عقائد أهل السنة واجلماعة اعتقادهم أن اهللا تعاىل قدر األقدار وضرب اآلجال، فكل ما جيري يف 
الكون من خلق وإحياء وإماتة وأعمال العباد؛ كل ذلك بتقديره وبعلمه، ومل خيالف يف ذلك إال من 

  .ه صلى اهللا عليه وسلمأعمى اهللا بصريته عن اهلدى، فلم يوفق للتسليم مبا جاء عن اهللا وعن رسول
  الكالم على الدعاء فيما سبق به القدر

…  
......  

  )وما يعمر من معمر: (الكالم على آية
…  

)١/٢٤٠(  

  

واعلم أن الدعاء يكون مشروعا نافعاً يف بعض األشياء دون بعض، وكذلك : [قال املؤلف رمحه اهللا تعاىل
اإلمام أمحد رمحه اهللا يكره أن يدعى له بطول العمر، هو، وهلذا ال جييب اهللا املعتدين يف الدعاء، وكان 

وما يعمر من معمرٍ وال ينقَص من عمرِه إِلَّا في كتابٍ : وأما قوله تعاىل. هذا أمر قد فرغ منه: ويقول
 عندي درهم :إنه مبرتلة قوهلم) من عمرِه: (فقد قيل يف الضمري املذكور يف قوله تعاىل] ١١:فاطر[

الزيادة والنقصان : وال ينقص من عمر معمر آخر، وقيل: ونصف درهم آخر فيكون املعىن: ونصفه، أي
يمحوا اللَّه ما يشاُء ويثْبِت * لكُلِّ أَجلٍ كتاب : ومحل قوله تعاىل. يف الصحف اليت يف أيدي املالئكة

وأن . على أن احملو واإلثبات من الصحف اليت يف أيدي املالئكة، ]٣٩-٣٨:الرعد[وعنده أُم الْكتابِ 
: اللوح احملفوظ، ويدل على هذا الوجه سياق اآلية، وهو قوله] ٣٩:الرعد[وعنده أُم الْكتابِ : قوله

 ابتلٍ ككُلِّ أَج٣٨:الرعد[ل[مث قال ، : ثْبِتياُء وشا يم وا اللَّهحمي]من ذلك الكتاب :أي] ٣٩:الرعد 
ميحو اهللا ما يشاء من الشرائع : وقيل. أصله وهو اللوح احملفوظ: أي] ٣٩:الرعد[وعنده أُم الْكتابِ 

: وينسخه ويثبت ما يشاء فال ينسخه، والسياق أدل على هذا الوجه من الوجه األول، وهو قوله تعاىل
، فأخرب تعاىل أن الرسول ال ]٣٨:الرعد[ا بِإِذْن اللَّه لكُلِّ أَجلٍ كتاب وما كَانَ لرسولٍ أَنْ يأْتي بِآية إِلَّ

يمحوا اللَّه ما يشاُء ويثْبِت * لكُلِّ أَجلٍ كتاب : يأيت باآليات من قبل نفسه بل من عند اهللا، مث قال
بالشريعة األخرى، فينسخ اهللا أن الشرائع هلا أجل وغاية تنتهي إليها مث تنسخ : أي] ٣٩-٣٨:الرعد[

]. ما يشاء من الشرائع عند انقضاء األجل ويثبت ما يشاء، ويف اآلية أقوال أخرى، واهللا أعلم بالصواب
  هذا يتعلق بعلم اهللا تعاىل بالكائنات قبل وقوعها

)١/٢٤١(  

  



ذه اآلية، وهي وبتحديدها وتقديرها، ومن ذلك أن اهللا تعاىل حدد أجل كل إنسان وقدر عمره كما يف ه
الذي يعمر فيطول : أي] ١١:فاطر[وما يعمر من معمرٍ وال ينقَص من عمرِه إِلَّا في كتابٍ : قوله تعاىل

عمره هذا مكتوب، والذي ينقص من عمره فيموت وهو صغري أو وهو شاب أو وهو كهل مل يبلغ سن 
ه وحمدد، وهو معىن اآليات اليت فيها ذكر اآلجال، كقوله الشيخوخة أو الكرب، فذلك أيضاً مكتوب عمر

: ساعة، وكقوله تعاىل: أي] ٣٤:األعراف[فَإِذَا جاَء أَجلُهم ال يستأْخرونَ ساعةً وال يستقْدمونَ : تعاىل
م املكتوب، فال بد أن يكون موا أجلها احملتو: أي] ١١:املنافقون[ولَن يؤخر اللَّه نفْسا إِذَا جاَء أَجلُها 

-] ١٦٨:آل عمران[لَو أَطَاعونا ما قُتلُوا : وملا قال املنافقون يف غزوة أحد. يف الوقت الذي كتب اهللا
أنتم سوف متوتون : يعين] ١٦٨:آل عمران[قُلْ فَادرُءوا عن أَنفُِسكُم الْموت :  قال اهللا-يعنون إخوام

قُلْ لَو كُنتم في بيوتكُم لَبرز الَّذين كُتب علَيهِم : ن أنفسكم، ويف آية أخرى قال هلمفادفعوا املوت ع
 هِماجِعضلُ إِلَى ماهللا تعاىل قد كتب القتل على هؤالء الذين قتلوا، فلو : يعين] ١٥٤:آل عمران[الْقَت

. وخيرجون حىت يأتيهم األجل الذي كتب عليهم وال بدحتصنوا يف بيوم جلعل اهللا هلم أسباباً يربزون ا 
  .وهذا من حيث العموم، فيعتقد املسلمون أن اهللا سبحانه قدر اآلجال وحددها

  سبق القدر ال ينايف جواز الدعاء بطول العمر وحنو ذلك
…  

)١/٢٤٢(  

  

وقد . ما أشبه ذلكاللهم متعين بأوالدي أو بأخي أو : واختلف يف جواز الدعاء بطول العمر، كأن يقال
اللهم متعين بزوجي : (مر بنا احلديث الذي فيه إنكار النيب صلى اهللا عليه وسلم على أم حبيبة يف قوهلا

لقد سألت اهللا آلجال مضروبة، وأعمار : فأنكر عليها وقال. رسول اهللا وبأيب أيب سفيان وبأخي معاوية 
تعاىل أن يعيذها من عذاب النار وعذاب القرب وأخربها أا لو سألت اهللا ) حمدودة، وأرزاق مقسومة

وذكر الشارح هنا أن اإلمام أمحد كان يكره أن يدعى له بطول العمر، وقد اختلف يف جواز . لكان خرياً
ذلك، ولكن الصحيح أن ذلك جائز إن شاء اهللا، كما يدعى لإلنسان باجلنة وباملغفرة وبالرزق وباحلياة 

عو اإلنسان أيضاً لنفسه ذه األشياء، وقد سبق أن بينا أدلة ذلك، وأن الطيبة وما أشبه ذلك، وكما يد
هذا ال ينايف كوا مقدرة؛ فإن القدر عام لكل شيء حىت للجنة والنار، واهللا تعاىل قد علم أهل اجلنة 

ال تسأل اجلنة ألنك إن كنت مكتوباً من أهلها فإنك ستصري : فال يقال. ومع ذلك هم مأمورون بسؤاهلا
تسألونه اجلنة : (سل اهللا اجلنة، وقد أمر بذلك النيب صلى اهللا عليه وسلم يف قوله:  أهلها، بل يقالمن

: فقال. إمنا أسأل اهللا اجلنة وأعوذ به من النار: (، وأقر ذلك األعرايب الذي قال)وتستعيذون به من النار
فإذا كان قد . ة والنجاة من النارأننا ندندن ونسأل ونكثر من السؤال يف طلب اجلن: يعين) حوهلا ندندن



كتب على اإلنسان مقعده من اجلنة أو مقعده من النار، وال ينايف ذلك أن يسأل اهللا اجلنة؛ فكذلك قد 
كتب له رزقه الذي سوف يأتيه وال ينايف ذلك أنه يطلبه ويعمل ويتكسب، وقد كتب له أيضاً ما سوف 

ل اهللا رزقاً واسعاً حالالً، أو ما أشبه ذلك، ومأمور أيضاً يكتسبه أو حيويه، ومع ذلك فهو مأمور بأن يسأ
واحلاصل أن كتابة األعمار، وكتابة . بأن يسأل ربه حياة سعيدة وحياة طيبة ولو كان ذلك مكتوباً

  األرزاق واآلجال، وكتابة السعادة والشقاوة، وكتابة كل شيء يأيت اإلنسان؛ ال تنايف أن يسأل وال تنايف

)١/٢٤٣(  

  

وهكذا أيضاً هو مأمور بالسؤال ومأمور بالعمل، ولكن مع كونه مكتوباً فقد يكون معلقاً على . يعملأن 
جنعله من أهل اجلنة بسبب كثرة : إننا سنرزقه بسبب سؤاله، أو: سبب، كأن يقول اهللا أو يكتب اهللا

قد كتب : زلياً، فيقالنوسع عليه رزقه بسبب كثرة طلبه؛ فيكون هذا الدعاء سبباً أ: إحلاحه بالدعاء، أو
اهللا أنه يسأل ويكون سؤاله من األسباب اليت يرزق بسببها ويسعد بسببها ويكتسب بسببها وما أشبه 

وهذا كما يفعل يف األشياء احلسية، فإن اإلنسان مأمور بأن يأكل وبأن يشرب وبأن يتزوج وبأن . ذلك
فعلى كل حال كتابة األشياء .  مكتوباً لهيكتسي وبأن يبين سكناً و ما أشبه ذلك، وإن كان ذلك أيضاً

يف األزل وكتابة األعمار يف هذه اآلية وغريها ال تنايف أن يسأل اإلنسان ربه وأن يدعوه، فاهللا تعاىل قد 
وغري ذلك من اآليات، وكما أمر ] ٦٠:غافر[وقَالَ ربكُم ادعونِي أَستجِب لَكُم : أمر بدعائه، قال تعاىل

  ].١٠٥:التوبة[وقُلِ اعملُوا فَسيرى اللَّه عملَكُم : ل تعاىلبالعمل فقا
  عموم علم اهللا بكل شيء ولو مل يكن

…  

)١/٢٤٤(  

  

ومل خيف عليه شيء قبل أن خيلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن : ( قوله: [قال املؤلف رمحه اهللا تعاىل
ولَو : ن أن لو كان كيف يكون، كما قال تعاىليعلم سبحانه ما كان وما يكون و ما مل يك). خيلقهم 

 هنوا عها نموا لادوا لَعدم لو ردوا لعادوا، ]٢٨:األنعام[رم ال يردون، ولكن أخرب أوإن كان يعلم أ ،
، ]٢٣:األنفال[وهم معرِضونَ ولَو علم اللَّه فيهِم خيرا لَأَسمعهم ولَو أَسمعهم لَتولَّوا : وكما قال تعاىل

إنه ال يعلم الشيء قبل أن خيلقه ويوجده، وهي من : ويف ذلك رد على الرافضة والقدرية الذين قالوا
هذا من متام الكالم على أن اهللا تعاىل علم ]. فروع مسألة القدر، وسيأيت هلا زيادة بيان إن شاء اهللا تعاىل

يكن لو كان كيف يكون، وال شك أن علم اهللا تعاىل واسع ملا ما كان وما سوف يكون وعلم ما مل 



مضى وملا يأيت، فاألشياء اليت مل تأت وهي سوف تأيت قد علمها سبحانه، بل قد كتبها، فعلم عدد 
  . ......املخلوقات وعلم أعماهلم وحنو ذلك

  احملو واإلثبات ملا كتب
…  

)١/٢٤٥(  

  

 يكتب أو يأمر امللك أن يكتب أعمال اإلنسان وهو يف وقد ذكر يف احلديث الصحيح أن اهللا تعاىل
الرحم، يكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد، وإن كانت هذه كتابة ثانية، مع أن ذلك مكتوب يف 

وأما ما يف أيدي املالئكة من . أم الكتاب وهو اللوح احملفوظ، وهذا ال تتغري الكتابة املوجودة فيه
يمحوا اللَّه ما يشاُء : منها ما يشاء ويثبت، وهذا معىن اآلية، وهي قوله تعاىلالصحف فإن اهللا تعاىل ميحو 
بأم الكتاب اللوح احملفوظ، فاللوح احملفوظ ال يتغري : ، واملراد]٣٩:الرعد[ويثْبِت وعنده أُم الْكتابِ 

ما يلْفظُ : أعمال اإلنسان وأقوالهشيء مما كتب فيه، وأما ما يف الصحف اليت مع املالئكة فإم يكتبون 
 يدتع يبقر هيلٍ إِلَّا لَدقَو نومبا أنه قد يكون من تلك األقوال ما ال ثواب فيه وال عقاب، ]. ١٨:ق[م

فيمكن أن هذا هو الذي ميحى، ويبقى ما فيه ثواب أو فيه عقاب، واجلميع مكتوب يف اللوح احملفوظ، 
  .هللا تعاىل باآلجال وبالكائنات ومبا سوف حيدث علم أزيل قدميوعلى كل حال فإن علم ا

  ذكر أول من أنكر علم اهللا وطريقة إفحامهم
…  

)١/٢٤٦(  

  

وقد أنكر ذلك بعض املبتدعة، وكان أول من أنكره من القدرية معبد اجلهمي وغيالن القدري وعمرو 
 الصحابة أو آخر زمن الصحابة، بن عبيد القدري وواصل بن عطاء القدري ، وكل هؤالء أدركوا زمن

 تلقوا هذه البدع عن بعض النصارى أو حنوهم، فكان من عقيدم أن اهللا ال -والعياذ باهللا-ولكنهم 
وسئل عنهم ابن عمر فأنكر عليهم إنكاراً . مستأنف: يعلم األشياء إال بعد وجودها، وأن األمر أنف، أي
إذا لقيت أولئك فأخربهم أين بريء : (ل صحيحه فقالشديداً، كما يف احلديث الذي ذكره مسلم يف أو

منهم وهم برآء مين، والذي نفس ابن عمر بيده لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهباً ما قبله اهللا منه حىت 
وعلى . أن يعلم أن ما أصابه مل يكن ليخطئه وما أخطئه مل يكن ليصيبه: ، يعين)يؤمن بالقدر خريه وشره
ة وحنوهم، وغالب الرافضة معتزلة، فهم مجعوا بني بدعة الرفض اليت هي تكفري هذه العقيدة أيضاً الرافض



الصحابة، وبدعة االعتزال اليت هي إنكار صفات اهللا، ومن أبرز الصفات صفة العلم، وهؤالء الذين 
ناظروهم : (ينكرون أن اهللا يعلم األشياء قبل وجودها هم الذين عناهم اإلمام الشافعي رمحه اهللا بقوله

إذا ابتليتم بأحدهم مبجادلته وخماصمته : يعين) العلم، فإن أقروا به خصموا، وإن جحدوه كفرواب
ما الفرق بني العلم املاضي : يقال هلم: ومناظرته فسلوهم عن صفة العلم هللا، فإذا أقروا به خصموا، أي

هل حتدث هذه : وعلم املستقبل؟ فإنه إذا كان يعلم املاضي فهو يعلم املستقبل، وقولوا هلم أيضاً
كيف يوجدها وهو : هو الذي حيدثها وهو الذي يوجدها، فيقال: الكائنات بغري إرادته؟ فال بد أن يقولوا

أَلَم تعلَم أَنَّ اللَّه يعلَم ما في السماِء : ال يعلم وقت وجودها؟ وناظروهم أيضاً باألدلة كقوله تعاىل
، أَلَم تر أَنَّ اللَّه يعلَم ما في السموات وما في اَألرضِ ما يكُونُ ]٧٠:احلج[بٍ واَألرضِ إِنَّ ذَلك في كتا

 مهابِعر وإِلَّا ه ى ثَالثَةوجن نادلة[مإىل آخر] ٧:ا  

)١/٢٤٧(  

  

  .اآلية، وأشباه ذلك، فإم ذا سوف ينقطعون وال جيدون حجة
  همغاية خلق اخللق وإجياد

…  
ذكر الشيخ رمحه اهللا األمر ). وأمرهم بطاعته واهم عن معصيته : ( قوله: [قال املؤلف رمحه اهللا تعاىل

وما خلَقْت : والنهي بعد ذكره اخللق والقدر، إشارة إىل أن اهللا تعاىل خلق اخللق لعبادته، كما قال تعاىل
 وندبعيإِلَّا ل اِإلنسو وقال تعاىل]٥٦:الذاريات[الْجِن ، : كُمأَي كُملُوبياةَ ليالْحو توالْم لَقي خالَّذ

كما أن اهللا علم األشياء قبل وجودها وقدرها وحددها وأرادها وشاءها : أي]]. ٢:امللك[أَحسن عملًا 
رون، فال فذلك ال ينايف األمر والنهي، فهو الذي كلف العباد، وال شك أنه ما كلفهم إال وهم يقد

، ال يكَلِّف ]٢٨٦:البقرة[ال يكَلِّف اللَّه نفْسا إِلَّا وسعها : يكلف من ال يقدر، دلت على ذلك اآليات
، فاهللا تعاىل أمرهم بأشياء أن يفعلوها واهم عن فعل أشياء، ووعدهم ]٧:الطالق[اللَّه نفْسا إِلَّا ما آتاها 

ي واملزجور بالسواء، وأنه توعدهم على املخالفة بالعقاب، وال شك أنه ما على فعل املأمور وترك املنه
وعلى . أمرهم إال وهم يستطيعون ويقدرون على مزاولة هذه األشياء، وإال فالعاجز ال ميكن أن يؤمر

وتوا قُلْ م: يعترب أمرهم أمر تعجيز، مثل األوامر اليت خياطب ا أهل النار أو الكفار، كقوله: قول اجلربية
 كُمظينَ : هذا أمر تعجيز، وكقوله] ١١٩:آل عمران[بِغوزجا تمإِن كُملَياٌء عووا سبِرصال ت وا أَوبِرفَاص

وافْعلُوا الْخير لَعلَّكُم تفْلحونَ : والصحيح أن أوامر اهللا تعاىل يف قوله]. ١٦:الطور[ما كُنتم تعملُونَ 
أمر ] ٥٦:النور[وأَقيموا الصالةَ وآتوا الزكَاةَ وأَطيعوا الرسولَ لَعلَّكُم ترحمونَ :  وبقوله،]٧٧:احلج[



ملن يقدر على االمتثال، أما من ال يقدر فال ميكن أن يؤمر، خالفاً للجربية فإم يعتقدون أنه جيوز األمر 
  بشيء غري مقدور عليه وغري

)١/٢٤٨(  

  

لة من أمر األعمى أن ينقط املصاحف أو يكتبها، ومعلوم أنه ال يبصر، فكذلك األمر عندهم، ممكن، مبرت
حيث سلبوا اإلنسان قدرته واختياره وجعلوا حركته غري اختيارية، ومثلوه حبركة الشجرة اليت حتركها 

ال من هو قادر على الرياح بدون اختيار، فلو كان اإلنسان غري مستطيع ملا كلفه اهللا؛ فإن اهللا ال يكلف إ
  . ......ذلك، ولعله يأيت هلذا تكملة يف الرد على اجلربية وحنوهم

  الكالم على مشيئة اهللا ومشيئة العبد
…  

......  
  نفوذ مشيئة اهللا تعاىل وتبعية مشيئة العبد هلا

…  

)١/٢٤٩(  

  

 مشيئة للعباد إال ما وكل شيء جيري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ ال: ( قوله: [قال رمحه اهللا تعاىل
وما تشاُءونَ إِلَّا أَنْ يشاَء اللَّه إِنَّ اللَّه كَانَ : قال تعاىل). شاء هلم، فما شاء هلم كان وما مل يشأ مل يكن 

، ]٢٩:كويرالت[وما تشاُءونَ إِلَّا أَنْ يشاَء اللَّه رب الْعالَمني : ، وقال تعاىل]٣٠:اإلنسان[عليما حكيما 
ولَو أَننا نزلْنا إِلَيهِم الْمالئكَةَ وكَلَّمهم الْموتى وحشرنا علَيهِم كُلَّ شيٍء قُبلًا ما كَانوا ليؤمنوا : وقال تعاىل

 اَء اللَّهش١١١:األنعام[إِلَّا أَنْ ي[وقال تعاىل ، :لُوها فَعم كباَء رش لَوو] وقال تعاىل]. ١١٢:األنعام : لَوو
فَمن يرِد اللَّه أَنْ يهديه يشرح : ، وقال تعاىل]٩٩:يونس[شاَء ربك لَآمن من في اَألرضِ كُلُّهم جميعا 

ا كَأَنجرقًا حيض هردلْ صعجي لَّهضأَنْ ي رِدي نمالمِ وِإلسل هرداِء صمي السف دعصا ي١٢٥:األنعام[م[ ،
وال ينفَعكُم نصحي إِنْ أَردت أَنْ أَنصح : وقال تعاىل حكاية عن نوح عليه الصالة والسالم إذ قال لقومه

 كُموِيغأَنْ ي رِيدي إِنْ كَانَ اللَّه لْ: ، وقال تعاىل]٣٤:هود[لَكُملضي إِ اللَّهشي نلَى مع لْهعجأْ يشي نمو ه
. ، إىل غري ذلك من األدلة على أنه ما شاء اهللا كان وما مل يشأ مل يكن]٣٩:األنعام[صراط مستقيمٍ 

ومن أضل سبيال وأكفر ممن يزعم أن اهللا شاء اإلميان من الكافر ! وكيف يكون يف ملكه ما ال يشاؤه
هذا الكالم ]. تعاىل اهللا عما يقولون علوا كبريا! كافر مشيئة اهللا؟والكافر شاء الكفر فغلبت مشيئة ال



، يعتقد املسلمون أن )املشيئة(على املشيئة واإلرادة، واإلرادة هنا هي اإلرادة الكونية القدرية اليت مبعىن 
  مشيئة اهللا عامة لكل ما يف الوجود، فال يكون يف الوجود إال ما يريد، سواء من

)١/٢٥٠(  

  

ت واألعمال واملعاصي وحنوها، أو من املخلوقات واملوجودات واحلوادث وحنوها، فكلها حصلت الطاعا
ما شاء اهللا : (مبشيئته وبإرادته الكونية، واجلملة اليت ذكرها الطحاوي وردت يف حديث يف مجلة األدعية

نه سيوجد وسوف حيدث ما أراده كوناً وقدراً فإ: أي) ما شاء اهللا كان: (، فقوله)كان وما مل يشأ مل يكن
ألن اهللا أراده، وكل شيء أراده اهللا ال بد أن يكونه، وكذلك اهللا تعاىل هو الذي خيلقه، وخلقه هلذه 

، ]٨٢:يس[إِنما أَمره إِذَا أَراد شيئًا أَنْ يقُولَ لَه كُن فَيكُونُ : فتكون، قال تعاىل) كن: (األشياء أن يقول
ويف .  أن مشيئة اهللا تعاىل عامة لكل ما يف الوجود، سواء املخلوقات أو غريهافمما يعتقده أهل السنة

والعزل يكون يف اجلماع خمافة أن -حديث للنيب صلى اهللا عليه وسلم سأله بعض أصحابه عن العزل 
 ما عليكم أال تفعلوا؛ فإنه ما من نسمة: ( فقال-حتمل املرأة، فإذا وطئها أنزل خارج الفرج حىت ال حتبل

ال تقدر أن ترده، لو أراد : (، ويف بعض األحاديث أن رجالً استأذنه يف العزل فقال)كائنة إال اهللا خالقها
أن ترد ما قدر اهللا أنه سيوجد، مث جاءه ذلك الرجل بعد أيام : ، يعين)اهللا أن خيلقه مل تقدر أن ترده

كر أن من أراد اهللا أن خيلق له خملوقاً وأخربه بأن األمة اليت يعزل عنها قد محلت مع كونه يعزل عنها، فذ
فاهللا تعاىل قدر ما يكون، وإن كان العزل سبباً من أسباب عدم احلمل فهو . أو ولداً فال بد أن يكون

مكتوب عند اهللا أن هذا سيستعمل كذا وكذا من موانع احلمل وحيصل له كذا وكذا من األوالد، وهذا 
وهكذا أيضاً بالنسبة للدواب ال يستنكر مثالً . توب مقدرسيقل أوالده وهذا سيكثرون، فكل ذلك مك

اهللا الذي قدرها وقدر عددها وخلقها، وعلم بوقت خلقها : كثرا أو توالدها أو ما أشبه ذلك، فيقال
وهكذا أيضاً النبات وحنو ذلك، قدر اهللا عز وجل ما . وبعددها وبأعمارها وبأعماهلا وما أشبه ذلك

  ألدلة على ذلك كثرية، ومن ذلك اآليات اليت ساقها الشارح،يكون منه وما حيصل، وا

)١/٢٥١(  

  

واآليات كثرية فيما يتعلق مبشيئة اهللا تعاىل وبقدرته وبإرادته، وببيان أن إرادة اإلنسان مربوطة بإرادة 
اُءونَ إِلَّا أَنْ يشاَء اللَّه وما تش* لمن شاَء منكُم أَنْ يستقيم : اهللا، كما يف اآليات األول وهي قوله تعاىل

، فقد يستدل بأول اآلية املعتزلة يف أن اإلنسان حر يف مشيئته، وأن له أن يشاء، ]٢٩-٢٨:التكوير[
وما تشاُءونَ إِلَّا أَنْ : ولكن متام اآلية رد هلذا الفهم ودليل لربط مشيئة اإلنسان مبشيئة اهللا، وهلذا قال



 اَء اللَّهشال تستطيعون شيئاً وتنفذونه ولو شئتموه وأردمتوه إال إذا كان اهللا قد : أي] ٢٩:ويرالتك[ي
فإذا مل يشأ اإلنسان شيئاً فال حيصل، وهذا معىن قول شيخ اإلسالم يف . شاءه وأراده وقدره وحدد وقته

، فما شاء فما شئت كان وإن مل أشأ وما شئت إن مل تشأ مل يكن وهو معىن هذا احلديث: أبيات مشهورة
واعلم أن : (اهللا كان وإن مل يشأ الناس، وما مل يشأ ال يكون وإن شاء الناس، ومعىن قوله يف احلديث

األمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء مل ينفعوك إال بشيء قد كتبه اهللا لك، ولو اجتمعوا على أن 
  ).يضروك بشيء مل يضروك إال بشيء قد كتبه اهللا عليك

  زلة يف املشيئة والرد عليهذكر مذهب املعت
…  

)١/٢٥٢(  

  

وأما استدالل املعتزلة ببعض اآليات اليت فيها إطالق مشيئة العبد فإنه مقيد باآليات األخرى، فهم 
إن األمر مسند إليه : ، ويقولون]٢٩:الكهف[فَمن شاَء فَلْيؤمن ومن شاَء فَلْيكْفُر : يستدلون مبثل قوله
فهذا اإلطالق مقيد باآليات األخرى، ومنها .  وإن شاء اختار كذا، فاألمر راجع إليهإن شاء اختار كذا

فَمن يرِد اللَّه أَنْ يهديه يشرح صدره لِإلسالمِ ومن يرِد أَنْ يضلَّه يجعلْ صدره ضيقًا حرجا : آية األنعام
اإلضالل مبشيئته وبإرادته، فدل على أنه هو الذي ميلك ذلك، ، فربط اهللا اهلداية و]١٢٥:األنعام[

، ومن ]٣٧:الزمر[ومن يهد اللَّه فَما لَه من مضلٍّ : ودلت على ذلك اآليات األخرى، كقوله تعاىل
 اده نم ا لَهفَم لِ اللَّهلضيضلوه، ومن من قدر اهللا أن سيهتدي مل يقدر اخللق أن: يعين] ٣٣:الرعد[ي 

قدر ضالله مل يستطيعوا أن يهدوه وإن كان لذلك أسباب جعلها اهللا تعاىل مؤثرة ومفيدة، ولكنها أيضاً 
أسباب أزلية، فقد كتب اهللا أن الوالية الصاحلة والتربية الصاحلة، والنصيحة وما أشبه ذلك من أسباب 

وهكذا يف احلديث يف . اآلية على عمومهااهلداية تؤثر بإذن اهللا، ولكن تأثريها مكتوب وأزيل، وإال ف
، حكم بأن األمر ال يقدر على )من يهد اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له: (خطبة احلاجة

التصرف فيه إال اهللا تعاىل وحده، فيعرف اإلنسان أن املشيئة واإلرادة أمرمها إىل اهللا تعاىل، فهو الذي 
فإن : [قال املؤلف رمحه اهللا تعاىل.  من يشاء ويضل من يشاءيتصرف يف الكون وحده، وهو الذي يهدي

سيقُولُ الَّذين أَشركُوا لَو شاَء اللَّه ما أَشركْنا وال آباؤنا : يشكل على هذا قوله تعاىل: قيل
 من دونِه من شيٍء وقَالَ الَّذين أَشركُوا لَو شاَء اللَّه ما عبدنا: ، وقوله تعاىل]١٤٨:األنعام[
  وقَالُوا لَو شاَء الرحمن ما عبدناهم: ، وقوله تعاىل]٣٥:النحل[

)١/٢٥٣(  

  



، فقد ذمهم اهللا تعاىل حيث جعلوا الشرك ]٢٠:الزخرف[ما لَهم بِذَلك من علْمٍ إِنْ هم إِلَّا يخرصونَ 
رب بِما أَغْويتنِي : بليس حيث أضاف اإلغواء إىل اهللا تعاىل إذ قالكائنا منهم مبشيئة اهللا، وكذلك ذم إ

 نيعمأَج مهنلَأُغْوِيضِ وي اَألرف ملَه ننيقد أجيب على هذا بأجوبة، من أحسنها: ، قيل]٣٩:احلجر[لَأُز :
لو كره ذلك وسخطه ملا شاءه : أنه أنكر عليهم ذلك؛ ألم احتجوا مبشيئته على رضاه وحمبته، وقالوا

أو أنه أنكر عليهم اعتقادهم أن مشيئة اهللا دليل على . فجعلوا مشيئته دليل رضاه، فرد اهللا عليهم ذلك
أو أنه أنكر عليهم معارضة شرعه وأمره الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه بقضائه وقدره، . أمره به

ا املشيئة على جهة التوحيد، وإمنا ذكروها معارضني ا فجعلوا املشيئة العامة دافعة لألمر، فلم يذكرو
وقد احتج سارق على . ألمره دافعني ا لشرعه كفعل الزنادقة واجلهال إذا أمروا أو وا احتجوا بالقدر

: ، يشهد لذلك قوله تعاىل يف اآلية)وأنا أقطع يدك بقضاء اهللا وقدره: (عمر رضي اهللا عنه بالقدر فقال
، فعلم أن مرادهم التكذيب، فهو من قبل الفعل من أين له ]٣٩:يونس[ب الَّذين من قَبلهِم كَذَلك كَذَّ

  ]أن اهللا مل يقدره؟ أطلع الغيب؟
  الكالم على حماجة آدم وموسى عليهما السالم

…  

)١/٢٥٤(  

  

بالقدر إذ قال فما يقولون يف احتجاج آدم على موسى عليهما السالم : فإن قيل: [قال املؤلف رمحه اهللا
أتلومين على أمر قد كتبه اهللا علي قبل أن أخلق بأربعني عاما؟ وشهد النيب صلى اهللا عليه وسلم أن : له

نتلقاه بالقبول والسمع والطاعة لصحته عن رسول اهللا : قيل: -غلب عليه باحلجة: أي-آدم حج موسى 
فعلت القدرية، وال بالتأويالت الباردة، بل صلى اهللا عليه وسلم، وال نتلقاه بالرد والتكذيب لراويه كما 

الصحيح أن آدم مل حيتج بالقضاء والقدر على الذنب، وهو كان أعلم بربه وذنبه، بل آحاد بنيه من 
املؤمنني ال حيتج بالقدر؛ فإنه باطل، وموسى عليه السالم كان أعلم بأبيه وبذنبه من أن يلوم آدم على 

وإمنا وقع اللوم على املصيبة اليت أخرجت أوالده من . اجتباه وهداهذنب قد تاب منه وتاب اهللا عليه و
اجلنة، فاحتج آدم بالقدر على املصيبة ال على اخلطيئة؛ فإن القدر حيتج به عند املصائب ال عند املعائب، 
 وهذا املعىن أحسن ما قيل يف احلديث، فما قدر من املصائب جيب االستسالم له، فإنه من متام الرضا باهللا

وأما الذنوب فليس للعبد أن يذنب، وإذا أذنب فعليه أن يستغفر ويتوب، فيتوب من املعائب ويصرب . ربا
وإِنْ : ، وقال تعاىل]٥٥:غافر[فَاصبِر إِنَّ وعد اللَّه حق واستغفر لذَنبِك : على املصائب، قال تعاىل

هدكَي كُمرضقُوا ال يتتوا وبِرصئًا تيش نِي : وأما قول إبليس]. ١٢٠:آل عمران[متيا أَغْوبِم بقَالَ ر
، إمنا ذم على احتجاجه بالقدر ال على اعترافه باملقدر وإثباته له، أمل تسمع قول نوح عليه ]٣٩:احلجر[



 يرِيد أَنْ يغوِيكُم هو ربكُم وإِلَيه وال ينفَعكُم نصحي إِنْ أَردت أَنْ أَنصح لَكُم إِنْ كَانَ اللَّه: السالم
فما شئت كان و إن مل أشأ وما شئت إن مل تشأ مل يكن وعن : ، ولقد أحسن القائل ]٣٤:هود[ترجعونَ 

نظرت يف القدر فتحريت، مث نظرت فيه فتحريت، ووجدت أعلم الناس بالقدر : وهب بن منبه قال
  أكفهم

)١/٢٥٥(  

  

هناك من حيتج بالقدر كاملشركني األولني وأتباعهم من اجلربية ]. جهل الناس بالقدر أنطقهم فيهعنه، وأ
: ، كأم يقولون]٢٠:الزخرف[لَو شاَء الرحمن ما عبدناهم : وحنوهم، فاملشركون احتجوا مبثل قوهلم

، كأم ]٤٧:يس[ يشاُء اللَّه أَطْعمه أَنطْعم من لَو: اهللا هو الذي شاء عبادتنا هلم، وكذلك قوهلم
إذا شاء اهللا أغناهم، فكيف نغنيهم أو نطعمهم؟ وال شك أن هذه حجة باطلة، وجيب على : يقولون

 قد أعطى اإلنسان مشيئة تناسبه فيكون بذلك ممتثالً -وإن كان له املشيئة التامة-املسلم أن يعلم أن اهللا 
 هي األصل وهي الغالبة على مشيئة املخلوق، فالثواب والعقاب على ألمر اهللا، وإن كانت مشيئة اهللا
إن مشيئة اإلنسان تغلب مشيئة اهللا، كما تقول : ولكن ال يقال. املشيئة اليت يف وسعه ويف مقدرته

ى أن اهللا يعص: إذا شاء اإلنسان شيئاً وأراد اهللا غريه غلبت إرادةُ اإلنسان إرادة اهللا، فهذا معناه: املعتزلة
قسراً، وأنه يكون يف ملكه ما ال يريد، وهذا كله باطل وضالل، واإلنسان عليه أن يؤمن مبشيئة اهللا تعاىل 

، إمنا المه موسى على )أتلومين على أمر قد كتبه اهللا علي: (كذلك احتجاج آدم بالقدر يف قوله. وإرادته
جاج على األمر املكتوب على مصيبة حصلت، واحتج آدم عليه السالم بأن هذا مكتوب عليه، واالحت

اإلنسان قبل أن يوجد جائز؛ وذلك ألن اهللا سبحانه وتعاىل قدر األشياء قبل وجودها وحدد أزهلا، فإذا 
  .علم اهللا تعاىل آجال األشياء وحددها، فال بد من وجودها يف الوقت الذي حيدده ويكونه

  الرد على املعتزلة يف إجيام األصلح على اهللا تعاىل
…  

)١/٢٥٦(  

  

يهدي من يشاء ويعصم ويعايف فضال ويضل من يشاء وخيذل ويبتلي : (قوله: [قال املؤلف رمحه اهللا
هذا رد على املعتزلة يف قوهلم بوجوب فعل األصلح للعبد على اهللا، وهي مسألة اهلدى ). عدال

 ضاال، وحكمه اهلدى من اهللا بيان طريق الصواب، واإلضالل تسمية العبد: قالت املعتزلة. والضالل
أن أفعال : وهذا مبين على أصلهم الفاسد. تعاىل على العبد بالضالل عند خلق العبد الضالل يف نفسه



إِنك ال تهدي من أَحببت ولَكن اللَّه يهدي من يشاُء : والدليل على ما قلناه قوله تعاىل. العباد خملوقة هلم
بيان الطريق ملا صح هذا النفي عن نبيه؛ ألنه صلى اهللا عليه وسلم بني ، ولو كان اهلدى ]٥٦:القصص[

يضلُّ : ، وقوله]١٣:السجدة[ولَو شئْنا لَآتينا كُلَّ نفْسٍ هداها : الطريق ملن أحب وأبغض، وقوله تعاىل
 ملا -وهو عام يف كل نفس-البيان ، ولو كان اهلدى من اهللا ]٣١:املدثر[اللَّه من يشاُء ويهدي من يشاُء 

، ]٥٧:الصافات[ولَوال نِعمةُ ربي لَكُنت من الْمحضرِين : وكذلك قوله تعاىل. صح التقييد باملشيئة
ؤمن بأن ن: املعىن]]. ٣٩:األنعام[من يشإِ اللَّه يضللْه ومن يشأْ يجعلْه علَى صراط مستقيمٍ : وقوله تعاىل

اهللا تعاىل يهدي من يشاء فضالً منه ونعمة، ويضل من يشاء عدالً منه وحكمة، فقد أنعم على من هداه 
وذكر . وخذل من أضله، ومل يكن ظاملاً هلذا، بل ذلك عدله وحكمه وخلقه يتصرف يف اخللق كما يشاء

واملعتزلة فرقة انتسبت إىل . الشارح أن هذا رد على املعتزلة الذين يقولون بوجوب فعل األصلح على اهللا
إن اهللا ال يقدر على اهلدى واإلضالل، فاهللا ال يقدر أن يضل : اإلسالم مث انتحلت حنالً، فمنهم من يقول

أحداً وال أن يهدي أحداً، بل العباد هم الذين خيتارون بأنفسهم، فالعبد هو الذي يضل نفسه أو يهدي 
 سبحانه وتعاىل، حيث جعلوا قدرة العبد أقوى من قدرة اهللا ويف هذا تنقص هللا. نفسه ال قدرة هللا عليه

  واختياره أقوى

)١/٢٥٧(  

  

إذا قدر على العبد فأضله فكيف يعاقبه؟ : إننا نرته اهللا عن الظلم، ويقولون: وقد يقولون. من اختيار ربه
 ويسمون هذا األصل .فلو عاقبة وهو الذي أضله لكان ظاملاً له، فنحن نرته اهللا عن الظلم ونصفه بالعدل

إن اهللا : نعترف أن اهلدى فضل واإلضالل عدل، ونقول: واجلواب. عدالً، وهو أحد أصوهلم اخلمسة
تعاىل ما ظلم أحداً من خلقه، وإمنا هذا فضله يؤتيه من يشاء، فمن على أهل اهلداية ويسر هلم األسباب 

اهلدى وساروا على الصراط املستقيم، وبينها هلم، وقذف يف قلوم الرمحة وأعام حىت اختاروا 
تفضل عليهم بأن هداهم : فأوالً. فاستحقوا بذلك الثواب وإن كان هو الذي تفضل عليهم أوالً وآخراً

وسدد خطاهم وأقبل بقلوم على طاعته، وأمدهم بقوة منه وتأييد، وأعام على ذكره وشكره وحسن 
 الذي أعده لعباده املطيعني، فجعلهم من أهله وأدخلهم وتفضل عليهم ثانياً بأن أهلهم للثواب. عبادته

أما بالنسبة إىل الضالل . دار كرامته، وأعطاهم ما وعدهم من النعيم املقيم، فذلك فضله يؤتيه من يشاء
والكافرين فإنه ما ظلمهم، فقد بني هلم احلق وأوضحه هلم وأعطاهم قوة واستطاعة وقدرة يزاولون ا 

م بعلمه يف أم ليسوا أهالً للقرب وليسوا أهالً للهداية، فأضلهم وأصمهم وأعمى األعمال، ولكنه حك
أبصارهم، وحال بينهم وبني أسباب اهلداية حيث إم ليسوا أهالً لذلك، فأصبحوا حمرومني من اهلداية، 

فاهللا تعاىل بني هلم ]. ١٧:فصلت[ى وأَما ثَمود فَهديناهم فَاستحبوا الْعمى علَى الْهد: قال اهللا تعاىل



األسباب ولكنهم استحبوا العمى على اهلدى، واملراد بالعمى هنا عمى البصرية، يعين أم أصروا على 
العمى الذي هو عمى البصرية والبعد عن االستنارة باحلق، فلم يقبلوا ما جاءهم عن رم، بل ابتعدوا 

م سبحانه بل هذا فضله يؤتيه من يشاء وهذا عدله حيكم به عنه فصاروا بذلك حمرومني، ومل يظلمهم ر
  على من يشاء، وهو يف كال احلالني حكيم عليم يضع األشياء يف مواضعها الالئقة ا، فقد خلق

)١/٢٥٨(  

  

هؤالء وجعل يف قلوم معرفة احلق وأهلهم لقبوله، وخلق هؤالء وجعل فيهم إنكار احلق وأهلهم لرده، 
 -أيها املهتدي-فأنت . صرفهم عما مل يكونوا أهالً له من اهلداية: و الذي أضلهم، أيوال خالف أنه ه

 قد أنعم اهللا عليك، فعليك أن تتمسك ذه النعمة وبأسباا، -أيها املوقن- وأنت -أيها املؤمن-وأنت 
اً أن وعليك ثانياً أن تسأل ربك الثبات عليها وحتمده وتشكره على ما أعطاك وخولك، وعليك ثالث

وإذا رأيت القسم الثاين الذين صرفوا وحيل بينهم وبني . جتتهد يف مثرا اليت هي العمل مبا أمرت به
احلق، فإن عليك شكر النعمة اليت أنت فيها، ومعرفة أن هؤالء حمرومون ولو زعموا أم أهل معرفة وأن 

  ....... املستقيمالصواب يف جانبهم، فإم يف احلقيقة خمذولون مصروفون عن صراط اهللا
  اخللق يتقلبون بني فضل اهللا تعاىل وعدله

…  

)١/٢٥٩(  

  

: فإم كما قال تعاىل). وكلهم يتقلبون يف مشيئته بني فضله وعدله : ( قوله: [قال املؤلف رمحه اهللا تعاىل
 نمؤم كُمنمو ركَاف كُمنفَم لَقَكُمي خالَّذ واإلميان فبفضله وله احلمد، ومن ، فمن هداه إىل]٢:التغابن[ه 

أضله فبعدله وله احلمد، وسيأيت هلذا املعىن زيادة إيضاح إن شاء اهللا تعاىل؛ فإن الشيخ رمحه اهللا مل جيمع 
يعين أن ما ) يتقلبون يف مشيئته: (قوله]. الكالم يف القدر يف مكان واحد بل فرقه، فأتيت به على ترتيبه

 وأن اهللا تعاىل شاء من هؤالء اإلميان وأحبه، وشاء من هؤالء املعصية شاء كان وما مل يشأ مل يكن،
والكفر وقدره ومل حيبه، فأعمال أهل الطاعة قد شاءها كوناً وقدراً، وأمر ا ديناً وشرعاً، وأحبها 

وأما معاصي الكفار وذنوم فإنه قد قدرها وشاءها كوناً وقدراً، ولو . ورضيها ووعد عليها بالثواب
، لَو يشاُء ]٩٩:يونس[ولَو شاَء ربك لَآمن من في اَألرضِ كُلُّهم جميعا : اهللا ما عصي، قال تعاىلشاء 

، فلو شاء اهللا ]١٣:السجدة[، ولَو شئْنا لَآتينا كُلَّ نفْسٍ هداها ] ٣١:الرعد[اللَّه لَهدى الناس جميعا 
هلداهم إىل احلق، ولكنه تعاىل قدر أن هؤالء حمرومون وشاء منهم ما شاءه، فكلهم تعاىل ألقبل بقلوم و



  .يتقلبون يف مشيئته ويف إرادته، فإنه ما شاء كان وما مل يشأ مل يكن
  علو اهللا تعاىل عن الضد والند

…  

)١/٢٦٠(  

  

: والند. املخالف: الضد). وهو متعال عن األضداد واألنداد : ( وقوله: [قال املؤلف رمحه اهللا تعاىل
ولَم : فهو سبحانه ال معارض له، بل ما شاء كان وما مل يشأ مل يكن، وال مثل له، كما قال تعاىل. املثل

 دا أَحكُفُو لَه كُنويشري الشيخ رمحه اهللا بنفي الضد والند إىل الرد على املعتزلة يف ]٤:اإلخالص[ي ،
عتزلة جعلوا اإلنسان ضداً هللا أو نداً مع أم ما صرحوا بذلك، يعين أن امل]. زعمهم أن العبد خيلق فعله

ولكنهم ملا زعموا أن العبد خيلق فعله، وزعموا أن اهللا ال خيلق أفعال العباد، واعتقدوا أن اهللا يعصى قهراً 
 فعند ذلك أصبحوا قد جعلوا أنفسهم بل جعلوا كل خملوق ضداً هللا ونداً له، -تعاىل اهللا عن قوهلم-
وورد يف بعض األحاديث .  جموس هذه األمة-كما يف بعض الروايات-جل ذلك يسميهم الصحابة وأل

إن مرضوا فال تعودوهم وإن ماتوا فال . ال قدر: إن جموس هذه األمة الذين يقولون: (مرفوعاً وموقوفاً
ما داموا قد : كيف جعلوا هللا ضداً أو نداً؟ نقول: من باب اإلنكار الشديد عليهم، وإذا قلت) تتبعوهم

جعلوا املخلوق مستقالً بتصرفه وبفعله فقد جعلوه متصرفاً ذا الكون، والتصرف يف احلقيقة إمنا هو 
وسبب تسميتهم جموساً أن . للخالق سبحانه، وليس للمخلوق شيء من التصرف، أعين التصرف املطلق

فالنور خالق اخلري والظلمة . الظلمةالنور و: اوس ادعوا أن الكون صادر عن اثنني، وأن للعامل خالقني
خالقة الشر، فلما جعلوا العامل صادراً عن خالقني أشبههم املعتزلة حيث جعلوا العبد خالقاً لفعله، فجعلوا 

فاحلاصل أن هذه اجلملة تصلح رداً . مع اهللا خاَلقيِن ليس خاَلقَنيِ فقط، بل جعلوا العامل صادراً عن عدد
ح رداً على القدرية، ففيها الرد على املشركني الذين جيعلون هللا نداً وضداً، سواء على املشركني وتصل

نداً يف اخللق والتكوين أو نداً يف استحقاق العبادة، فاهللا تعاىل متعالٍ عن األمرين، فهو اخلالق وحده، 
  فليس معه ند خيلق كخلقه، وهو املستحق للعبادة وليس معه من يستحقها

)١/٢٦١(  

  

  . ......مثله
  ال راد لقضاء اهللا وال غالب ألمره

…  



ال يرد : أي). ال راد لقضائه وال معقب حلكمه وال غالب ألمره: (قوله: [قال املؤلف رمحه اهللا تعاىل
 حكمه مؤخر، وال يغلب أمره غالب، بل هو اهللا الواحد -ال يؤخر: أي-قضاء اهللا راد، وال يعقب 

ه خبالف املخلوق فإن هناك من يتعقبه، فكثرياً ما يفعل االبن فعالً يعين أنه هو املتصرف وحد]. القهار
وكثرياً ما حيكم احلاكم أو يقضي القاضي ! هذا خطأ، لو قدمت كذا أو أخرت: ويتعقبه الوالد ويقول

ولو كان قد اجتهد وبذل وسعه، . حكمك خطأ: مث يرد قضاؤه ويتعقبه من فوقه وينكر عليه ويقول
نه فإنه إذا قضى أمراً فإنه ال يرد، وإذا حكم حبكم فإنه ال ينقض، وإذا أمر بأمر فإنه خبالف الرب سبحا

وألجل ذلك حكموا بكفر من يرد أحكام اهللا تعاىل ويدعي أا ال تالئم كل وقت وزمان . ال يتعقب
ومكان، ويفضلون عليها القوانني الوضعية اليت هي من وضع أذهان البشر الذين هم حمل النقص 

وال شك أن هذا كفر؛ حيث إن . لعيب، ويتعقبون أحكام اهللا بأا إمنا تناسب الوقت الذي نزلت فيهوا
 أنزله لعباده وأمر به أمراً عاماً، وكلف به اخللق قاصيهم -الذي صدر من اهللا تعاىل: أي-احلكم 

حكم اهللا وقد ودانيهم أوهلم وآخرهم، فهو املناسب هلم، فمن رده أو ادعى عدم مناسبته فقد تعقب 
تنقص أمره، فهو شبيه مبن يرد العبادات اليت كلف ا العباد ويدعي أا إمنا قصد منها أمر خاص أو حنو 

  .ذلك، والكالم على هذا لعل له حمالً يأتينا إن شاء اهللا
  وجوب التسليم ألقدار اهللا وأحكامه

…  
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أما اإلميان فسيأيت الكالم ). كله وأيقنا أن كال من عنده آمنا بذلك : ( قوله: [قال املؤلف رمحه اهللا تعاىل
بدل ) كال(والتنوين يف . إذا استقر: من يقن املاء يف احلوض. االستقرار: عليه إن شاء اهللا تعاىل، واإليقان

بقضائه وقدره وإرادته ومشيئته وتكوينه، وسيأيت : أي. كل كائن حمدث من عند اهللا: اإلضافة، أي
بعدما ذكر القضاء والقدر، وذكر احلكم واألمر ]. لك يف موضعه إن شاء اهللا تعاىلالكالم على ذ

والشرع، وذكر الترته عن الضد والند وما أشبه ذلك مما تقدم من األحكام ذكر أن هذا مما جيب اإلميان 
ليل ال جيوز الشك وال التردد يف شيء من ذلك؛ ألنه مبين على أصل قوي ود: به واليقني، وكأنه يقول

راسخ معتمد، فال بد أن تؤمن بذلك كله وأن توقن بأنه من عند اهللا، أو جتزم وتصدق بكل ما صدق 
وبكل ما يأيت، وتتحقق أنه عقيدة وأنه يقني، وأن من شك فيه فقد ضل سواء السبيل، وتوقن وجتزم 

 فمثالً القرآن هكذا ينبغي لكل مؤمن، ويعم ذلك كل ما جاء به الشرع،. بصحته وأنه حق ال تردد فيه
، ومها )آمنت، أيقنت: (من أوله إىل آخره نؤمن به ونوقن به، والكلمتان إحدامها تقوي األخرى

أن ال يتطرق إليك تردد وال شك يف اعتقادك لذلك األمر، : فاليقني هو عدم الشك، أي. متقاربتان



اىل يف القرآن آمنا به فكل ما جاء عن اهللا تع. واإلميان هو جزمك وتصديقك بذلك واعتقادك لصحته
وأيقنا به، وكل ما جاء وبلغه الرسول عليه الصالة والسالم فإننا نؤمن به ونوقن به، وكذلك نوقن بكل 
ما جاءت به الرسل وبكل ما أخربوا به، وأنه حق ويقني على حقيقته، وأن من شك يف شيء من ذلك أو 

  .بل الشريعة كما أمر بأن يتقبلهاتردد فيه فإنه ممن مل يؤمن باهللا حق اإلميان، ومل يتق
  ]١٤[شرح العقيدة الطحاوية 

)١/٢٦٣(  

  

-ال يتم إسالم العبد إال بشهادته أن حممداً رسول اهللا مع شهادته أنه ال إله إال اهللا، فاإلميان بالرسل 
ات  واجب على كل إنسان، وقد أيدهم اهللا تعاىل ببينات ومعجز-ومنهم نبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم
  .تشهد بصدقهم وصدق ما جاءوا به

  اإلميان مبحمد صلى اهللا عليه وسلم رسوالً
…  

االصطفاء ). وإن حممداً عبده املصطفى ونبيه اتىب ورسوله املرتضى :( قوله : [قال رمحه اهللا تعاىل
كلما ازداد واالجتباء واالرتضاء متقارب املعىن، واعلم أن كمال املخلوق يف حتقيق عبوديته هللا تعاىل، و

العبد حتقيقاً للعبودية ازداد كماله وعلت درجته، ومن توهم أن املخلوق خيرج عن العبودية بوجه من 
وقَالُوا اتخذَ الرحمن ولَدا : الوجوه وأن اخلروج عنها أكمل فهو أجهل اخللق وأضلهم، قال تعاىل

وذكر اهللا نبيه صلى اهللا عليه وسلم . إىل غري ذلك من اآليات، ]٢٦:األنبياء[سبحانه بلْ عباد مكْرمونَ 
، وقال ]١:اإلسراء[سبحانَ الَّذي أَسرى بِعبده : باسم العبد يف أشرف املقامات، فقال يف ذكر اإلسراء

، ]١٠:النجم[عبده ما أَوحى فَأَوحى إِلَى : ، وقال تعاىل]١٩:اجلن[وأَنه لَما قَام عبد اللَّه يدعوه : تعاىل
، وبذلك استحق التقدمي على الناس ]٢٣:البقرة[وإِنْ كُنتم في ريبٍ مما نزلْنا علَى عبدنا : وقال تعاىل

يف الدنيا واآلخرة، ولذلك يقول املسيح عليه السالم يوم القيامة إذا طلبوا منه الشفاعة بعد األنبياء 
، فحصلت له تلك املرتبة )اذهبوا إىل حممد عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر: (عليهم السالم

الكالم هنا على الشهادة الثانية، وهي شهادة أن حممداً رسول اهللا، فبعد أن ]. بتكميل عبوديته هللا تعاىل
وذلك ألن الشهادتني ذكر بعضاً مما يتعلق باإلميان باهللا تطرق إىل اإلميان بالرسول صلى اهللا عليه وسلم، 

قرينتان ال تتم إحدامها إال باألخرى، فمن شهد أن ال إله إال اهللا لزمته الشهادة بأن حممداً رسول اهللا، 
  وذلك ألن اهللا
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ولَكن : ، وقال تعاىل]٢٩:الفتح[محمد رسولُ اللَّه : سبحانه شهد له بذلك ومساه رسوالً، فقال تعاىل
قُلْ يا أَيها الناس إِني : ، وأمره أن خيرب بأنه أرسله يف قوله]٤٠:األحزاب[لَّه وخاتم النبِيني رسولَ ال

فإذا كان اهللا تعاىل أخرب بأنه رسوله فمن كمال تصديق اهللا ]. ١٥٨:األعراف[رسولُ اللَّه إِلَيكُم جميعا 
كذلك . يق ما أخرب به من أنه مرسل من اهللا سبحانه وتعاىلتصديق ما أخرب به من هذه الرسالة، وتصد

إذا شهدنا حملمد صلى اهللا عليه وسلم بأنه رسول وصادق واعتقدنا صدقه، لزم من تصديقه الشهادة بأن 
فعرف ). ال إله إال اهللا(، فأكثر ما دعا إليه حتقيق )ال إله اال اهللا(اهللا هو اإلله احلق؛ ألن جل دعوته إىل 

ن الشهادتني متالزمتان وأن إحدامها مرتبطة باألخرى، وألجل ذلك اعتربتا ركناً واحداً من بذلك أ
أركان اإلسالم اخلمسة، وهو الركن األساسي الذي تنبين عليه بقية األركان، وهو شرط هلا كلها، فال 

  . ......يقبل ركن من األربعة إال بعد أن يتحقق الركن األول وهو الشهادتان
  لعبودية للنيب صلى اهللا عليه وسلمشرف وصف ا

…  
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. االرتضاء: والثانية. االجتباء: الصفة األوىل: وهنا ذكر النيب صلى اهللا عليه وسلم بثالث صفات
وقد وصفه أيضاً بالعبودية، وتكلم الشارح هنا على العبودية، وحنن نتكلم عليها . االختيار: والثالثة

وصف اهللا نبيه بالعبودية يف هذه اآليات، كما يف : يما ذكره كفاية، فنقولتوضيحاً ملا قاله، وإن كان ف
. على رسولنا: ، فما قال]٢٣:البقرة[وإِنْ كُنتم في ريبٍ مما نزلْنا علَى عبدنا : قوله يف مقام التحدي

وأَنه لَما قَام عبد اللَّه : مقام الدعوة، ويف ]١:اإلسراء[سبحانَ الَّذي أَسرى بِعبده : ويف مقام اإلسراء
 وهعد١٩:اجلن[ي[ويف مقام إنزال الكتاب ، : ابتالْك هدبلَى علَ عي أَنزالَّذ لَّهل دمالْح]١:الكهف[ ،

 هدبلَى عقَانَ علَ الْفُرزي نالَّذ كارب١:الفرقان[ت[هدبى إِلَى عحى ، فَأَوحا أَوم ]واآليات يف ]١٠:النجم ،
: وكذلك ذكر الشارح أيضاً أن عيسى وصفه بذلك، فإذا طلب من عيسى الشفاعة قال. ذلك كثرية

، وذلك ألن العبودية )رسول: (، ومل يقل)اذهبوا إىل حممد عبد غفر اهللا له ما تقدم من ذنبه وما تأخر(
واذْكُر عبدنا داود : اً األنبياء قبله، قال اهللا تعاىلوكذلك وصف ا أيض. هي الصفة األصلية للخلق

، ]٤٥:ص[، واذْكُر عبادنا إبراهيم وإِسحاق ويعقُوب ]٤١:ص[، واذْكُر عبدنا أَيوب ]١٧:ص[
لم وكذلك حكى عن عيسى العبودية، وأا أول ما تك. كلهم وصفهم بأم عبيد وعباد وواحدهم عبد

، وقال عنه يف آخر سورة ]٣٠:مرمي[إِني عبد اللَّه آتانِي الْكتاب وجعلَنِي نبِيا : به وهو يف املهد، فقال
ال يأنف من العبودية، بل يراها : أي] ١٧٢:النساء[لَن يستنكف الْمِسيح أَنْ يكُونَ عبدا للَّه : النساء



لَن يستنكف الْمِسيح أَنْ يكُونَ عبدا للَّه وال الْمالئكَةُ الْمقَربونَ : صفة شرف، وكذلك املالئكة
  ،]١٧٢:النساء[
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بلْ عباد : فاملالئكة أيضاً ال يستنكف أحدهم أن يكون عبداً هللا، بل هم قد وصفوا بذلك يف قوله تعاىل
، فأول ما وصفهم به أم عباد، ]٢٧-٢٦:األنبياء[لِ وهم بِأَمرِه يعملُونَ ال يسبِقُونه بِالْقَو* مكْرمونَ 

إِنْ كُلُّ من في السموات : وقد وصف اهللا مجيع اخللق بذلك يف قوله تعاىل. يعين أم مملوكون هللا
  ].٩٣:مرمي[واَألرضِ إِلَّا آتي الرحمنِ عبدا 

  أقسام العبودية
…  

فالعبودية العامة يدخل . عبودية عامة وعبودية خاصة: كر العلماء أن العبودية هللا تنقسم قسمنيوقد ذ
إِنْ كُلُّ من في السموات واَألرضِ إِلَّا : فيها مجيع اخللق مؤمنهم وكافرهم وهي املذكورة يف هذه اآلية

 كلهم خاضع لتصرف الرب سبحانه وكلهم ، والعبودية هنا معناها أن]٩٣:مرمي[آتي الرحمنِ عبدا 
وما ربك بِظَلَّامٍ للْعبِيد : مملوكون له، فإذاً هم عبيد هللا سبحانه، وهو الذي حيكم فيهم ويعدل

فاخللق عبيد هللا مبعىن أم . يقوله اهللا يوم القيامة] ٢٩:ق[، وما أَنا بِظَلَّامٍ للْعبِيد ]٤٦:فصلت[
و املالك هلم، فهم عبيده يتصرف فيهم، فهو الذي مييت من يشاء وحييي من يشاء، مملوكون، واهللا ه

وميرض من يشاء ويشفي من يشاء، ويفقر هذا ويغين هذا، ويعز هذا ويذل هذا، ومينع هذا ويعطي هذا، 
ويتصرف فيهم تصرف املالك يف ملكه ال معقب له، فإذاً كلهم حتت تصرفه وحتت تقديره ويف قبضته، 

رج أحد منهم عن قبضته وال يستقل بنفسه وال مبلكيته، بل إذا شاء اهللا انتزع ملكه من يده أو ال خي
وأما العبودية اخلاصة فهي اليت ذكرت يف حق النيب صلى اهللا . انتزع ما أعطاه له، فهذه عبودية عامة

 يف حق عليه وسلم، ويف حق املالئكة، ويف حق األنبياء وغريهم، وكذلك ذكرت يف مواضع أخرى
هؤالء عبوديتهم ] ٦٣:الفرقان[وعباد الرحمنِ الَّذين يمشونَ علَى اَألرضِ هونا : أولياء اهللا كقوله تعاىل

  عينا يشرب بِها: وذكروا يف قول اهللا تعاىل. خاصة
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ية خاصة، وهذه العبودية مقتضاها ومدارها الذل أن هذه عبود] ٦:اإلنسان[عباد اللَّه يفَجرونها تفْجِريا 
هللا تعاىل واخلضوع، وذلك أن العبد العابد مىت شعر بأنه عبد هللا مملوك له، وأن ربه املالك له يتصرف فيه 



كما يشاء، وأنه ال ميلك التصرف لنفسه، ومىت شعر بأنه خملوق مربوب ليس هو الذي خلق نفسه، 
ء قدير، ومىت شعر بأن ربه صادق الوعد فيما وعده به، ومىت شعر ومىت شعر بأن خالقه على كل شي

بأن ربه سبحانه قد وعده على الطاعة باجلزاء األوفر وتوعده على املعصية بالعقاب األكرب، إذا شعر 
فأصل العبودية الذل، ومنه مسي العبد . بذلك وحنوه خضع لربه وخشع له، إذ التعبد التذلل اخلضوع

نه ذليل ملالكه وسيده، فاخللق كلهم جيب أن يظهروا هذا التذلل طوعاً واختياراً، أن اململوك عبداً؛ أل
يظهروا الذل لرم، واخلضوع له، والتواضع بني يديه، واالستكانة له، وأن يعترفوا بذلك لرم، وأنه 

احلب، وذكر وقد فسرت العبادة اليت أمر ا العبد بأا غاية الذل مع غاية . هو املستحق لذلك وحده
وعبادة الرمحن غاية حبه مع ذل عابده مها قطبان وعليهما فلك العبادة : ذلك ابن القيم يف النونية بقوله

العبد : دائر ما دار حىت قامت القطبان ومداره باألمر أمر رسوله ال باهلوى والنفس والشيطان فإذاً
بة، وهو الذي يتعبد له غاية التعبد، احلقيقي هو الذي يذل لربه وخيضع، وهو الذي حيب ربه غاية احمل

واألنبياء كذلك، الشك أم قاموا ذا الوصف، ونبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم قام ذا الوصف، 
واعترب يف حقه شرفاً، فإذاً ليس يف كونه عبداً هللا شيء من التنقص، بل العبودية هللا غاية الشرف، 

هللا غاية الرفعة، والعبودية هللا والرق له والذل له هي األصل يف والعبودية هللا غاية العلم، والعبودية 
الفضل ويف التمكني، فكذلك األنبياء يعتزون بذلك؛ ألم يتعبدون ملالكهم، بل املالك احلقيقي التذلل له 

  والرق له واالنتماء إليه يعترب شرفاً وفضالً، كما قال ابن القيم على لسان العابد الذي يفتخر
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يفتخر إذا نسب إىل أنه عبد : إذا قيل هذا عبدهم وحمبهم لل بشراً ضاحكاً يتبسم يعين: بالعبودية
أنا يل : للرب سبحانه وتعاىل، وقد يفتخر أيضاً بعض املماليك بانتمائه إىل الرق لبعض امللوك، فيقول

بالرق وبامللكية لبعض من اخللق، الفخر أن أكون عبداً للملك الفالين أو مملوكاً له، فإذا كانوا يفتخرون 
فكيف ال تفتخر أيها اإلنسان بالرق وبامللكية وبالعبودية لرب األرباب ومسبب األسباب، وخالق الكون 

  .سبحانه وتعاىل
  طرق معرفة صدق النيب صلى اهللا عليه وسلم

…  
......  

  أحوال األنبياء الدالة على صدقهم
…  
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؛ )إن اهللا واحد ال شريك له: (بكسر اهلمزة عطفاً على قوله) وإن حممداً: (ولهوق: [قال املؤلف رمحه اهللا
والطريقة املشهورة عند أهل الكالم والنظر ). نقول يف توحيد اهللا: (ألن الكل معمول القول، أعين قوله

وا ذلك بطرق تقرير نبوة األنبياء باملعجزات، لكن كثرياً منهم ال يعرف نبوة األنبياء إال باملعجزات، وقرر
مضطربة، والتزم كثري منهم إنكار خرق العادات لغري األنبياء، حىت أنكروا كرامات األولياء والسحر 

وال ريب أن املعجزات دليل صحيح، لكن الدليل غري حمصور يف املعجزات؛ فإن النبوة إمنا . وحنو ذلك
 على أجهل اجلاهلني، بل قرائن يدعيها أصدق الصادقني أو أكذب الكاذبني، وال يلتبس هذا ذا إال

أحواهلما تعرب عنهما وتعرف ما، والتمييز بني الصادق والكاذب له طرق كثرية فيما دون دعوى 
لو مل يكن فيه آيات مبينة كانت : النبوة، فكيف بدعوى النبوة؟ وما أحسن ما قال حسان رضي اهللا عنه

 الكذابني إال وقد ظهر عليه من اجلهل والكذب بديهته تأتيك باخلرب وما من أحد ادعى النبوة من
والفجور واستحواذ الشياطني عليه ما ظهر ملن له أدىن متييز؛ فإن الرسول البد أن خيرب الناس بأمور 
ويأمرهم بأمور، والبد أن يفعل أموراً، والكاذب يظهر يف نفس ما يأمر به وما خيرب عنه، وما يفعله ما 

ة، والصادق ضده، بل كل شخصني ادعيا أمراً أحدمها صادق واآلخر يبني به كذبه من وجوه كثري
كاذب، البد أن يظهر صدق هذا وكذب هذا ولو بعد مدة؛ إذ الصدق مستلزم للرب، والكذب مستلزم 

عليكم بالصدق؛ فإن الصدق : (للفجور، كما يف الصحيحني عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال
دي إىل اجلنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حىت يكتب عند اهللا يهدي إىل الرب، وإن الرب يه

صديقاً، وإياكم والكذب؛ فإن الكذب يهدي إىل الفجور، وإن الفجور يهدي إىل النار، وما يزال الرجل 
  )].يكذب ويتحرى الكذب حىت يكتب عند اهللا كذاباً

  املعجزات واخلوارق
…  
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 صلى اهللا عليه وسلم، وشهدوا له بالرسالة، والطريق إىل معرفته والتصديق له عرف املسلمون نبوة نبيهم
ومعروف أنه بشر، وأنه واحد من الناس، . ما أيده اهللا تعاىل به من املعجزات اليت دلت على صدقه

ولكن معلوم أن اهللا سبحانه يصطفي رسالً من خلقه فيرتل عليهم اآليات البينات بواسطة امللك، ويوحي 
فإذاً الرسل الذين يرسلهم إىل خلقه ويؤيدهم ذه املعجزات يعرف صدقهم . يهم من شرعه ما يشاءإل

منها ما يأتون به من اآليات واملعجزات، كما حصل لكثري من األنبياء، فإن كالً من : لعدة أسباب
يده اليت خترج فموسى أيده اهللا بعصاه اليت تنقلب إىل حية، وب. األنبياء أتى مبعجزات دلت على صدقه



فَأَرسلْنا علَيهِم الطُّوفَانَ والْجراد والْقُملَ : بيضاء، وبالطوفان، ومبا أرسله على آل فرعون يف قوله
 مالدو عفَادالضار، ]١٣٣:األعراف[ووبالغمام الذي يرتل ليظللهم، وباحلجر الذي يتفجر منه األ ،

وعيسى كذلك أخرب اهللا تعاىل أنه يربئ األكمه .  ذلك من املعجزاتوبإنزال املن والسلوى، وغري
واألبرص، وحييي املوتى بإذن اهللا، وخيلق من الطني كهيئة الطري فينفخ فيها فتكون طرياً بإذن اهللا، وأخرب 

بأنه ينبئهم مبا يأكلونه وما يدخرونه يف بيوم، فيخربهم بأشياء خيفوا، وأيد هذا بكتابه الذي هو 
ونبينا عليه الصالة والسالم أيده اهللا تعاىل مبعجزات، وقد استوفاها العلماء يف كتب كثرية . اإلجنيل
من إخباره مبغيبات مما اعتمده من وحي اهللا سبحانه وتعاىل، وكذلك ما يقع منه من ) دالئل النبوة(تسمى 

 األمور اليت مل تقع فتقع كما وهكذا ما خيرب به من. بركة طعام وبركة شراب وبركة ماء، وما أشبه ذلك
وهكذا ما وقع من املعجزات له، كحنني اجلذع له، . أخرب، وذلك كله اعتماد على وحي اهللا عز وجل

ولو مل يكن إال تأييده . وتسبيح احلصى بني يديه، وسكون اجلمل ملا اضطرب وسكنه، وما أشبه ذلك
  .أتوا مبثله لكفى، والكالم على هذا يطولذا القرآن الذي أنزله، وجعله معجزاً، وحتداهم أن ي

)١/٢٧١(  

  

لو مل يكن فيه آيات : ومما أيدهم اهللا تعاىل به أيضاً أن جعل وجوههم دالة على صدقهم، كما يف البيت
مبينة كانت بديهته تأتيك باخلرب فلو مل يؤيده اهللا ذه املعجزات لكان وجهه وبشره وطالقته دليالً على 

أموناً قبل اإلسالم، وكانوا يسمونه بالصادق األمني، وكان أيضاً حسن املالطفة، ال صدقه، فقد كان م
يأيت شيئاً من الذي ينكر يف اجلاهلية وذلك ألن اهللا محاه واصطفاه واختاره، وكان أيضاً موثوقاً عندهم 

سأل هرقل أبا بكالمه، ال يقول إال الصدق وال يتكلم إال بالصدق، كما شهد له بذلك أعداؤه، فإنه ملا 
إنه مل يكن ليدع الكذب : قال. ال: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فقال: سفيان بقوله

  .على الناس ويكذب على اهللا
  الشريعة احملكمة

…  
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ومما يدل على صدقه ما جاء به من هذه الشريعة اليت إذا تأملها العاقل عرف أا ليست من قبل نفسه، 
فإنه ملا أمر ذه العبادات وى عن احملرمات، تأملها . هي من حكيم محيد يضع األشياء يف مواضعهابل 

كل عاقل فعرف بذلك أا صحيحة مالئمة للواقع؛ ولذلك روي أن بعض األعراب ملا أسلم والمه 



عنه، وال ى عن ليته ى : إين تأملت ما جاء به حممد، فرأيته ما أمر بأمر فقال العقل: بعض صحبه قال
فهذا مما ميز اهللا . بل العقل موافق ملا جاء به، وكذلك الفطرة السليمة. ليته أمر به: شيء فقال العقل
أنه أيدهم مبا يدل على صدقهم، حىت يكون ذلك دليالً على أم جاءوا بالشرع : تعاىل به أنبياءه

كان أحد منهم كاذباً على اهللا تعاىل، الشريف من اهللا عز وجل، وأم صادقون ليسوا بكاذبني، ولو 
لفضحه وألظهر كذبه، فال جيوز ذلك على اهللا سبحانه، فاهللا تعاىل يترته أن ينصر من يكذب عليه، فلو 
كان كاذباً فيما جاء به ملا قواه اهللا، بل خلذله كما خذل الكذابني، فقد ظهر يف زمانه كذابون، ولكن 

األسود العنسي الذي استوىل على أكثر : ر يف اليمن كذاب يقال لهكانت عاقبتهم احملو واالندحار، ظه
وكذلك مسيلمة . اليمن من جنران إىل صنعاء، مث ملا ظهر أنه كاذب قام عليه بعض حشمه فقتلوه
وشريعة اهللا اليت . الكذاب ملا ادعى النبوة تبعه من اغتر به، ففضحه اهللا تعاىل وسلط عليه من قتله

  .ى اهللا عليه وسلم باقية إىل أن يأيت أمر اهللا تعاىلأوحاها إىل نبيه صل
  وضوح كذب الكهان وحنوهم

…  
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تنزلُ علَى كُلِّ أَفَّاك * هلْ أُنبئُكُم علَى من تنزلُ الشياطني : وهلذا قال تعاىل: [قال املؤلف رمحه اهللا تعاىل
* أَلَم تر أَنهم في كُلِّ واد يهِيمونَ * والشعراُء يتبِعهم الْغاوونَ * رهم كَاذبونَ يلْقُونَ السمع وأَكْثَ* أَثيمٍ 

 وإن كانوا أحياناً خيربون -فالكهان وحنوهم ]. ٢٢٦-٢٢١:الشعراء[وأَنهم يقُولُونَ ما ال يفْعلُونَ 
من الكذب والفجور ما يبني أن الذي خيربون به ليس عن  فمعهم -بشيء من الغيبيات ويكون صدقاً 

: قد خبأت لك خبيئاً، وقال: (ملَك، وليسوا بأنبياء، وهلذا ملا قال النيب صلى اهللا عليه وسلم البن صياد 
وقد قال . إمنا أنت كاهن: يعين) اخسأ فلن تعدو قدرك: قال له النيب صلى اهللا عليه وسلم. هو الدخ

، وذلك هو عرش )أرى عرشاً على املاء: (وقال). يأتيين صادق وكاذب: ( عليه وسلمللنيب صلى اهللا
الذي يتبع هواه وشهوته، وإن كان ذلك مضراً له : وبني أن الشعراء يتبعهم الغاوون، والغاوي. الشيطان
اعر وال فمن عرف الرسول وصدقه ووفاءه ومطابقة قوله لعمله، علم علماً يقيناً أنه ليس بش. يف العاقبة

كاهن، والناس مييزون بني الصادق والكاذب بأنواع من األدلة، حىت يف املدعي للصناعات واملقاالت، 
كمن يدعي الفالحة والنساجة والكتابة، أو علم النحو والطب والفقه وغري ذلك، والنبوة مشتملة على 

، فكيف يشتبه الصادق علوم وأعمال البد أن يتصف الرسول ا، وهي أشرف العلوم وأشرف األعمال
وال ريب أن احملققني على أن خرب الواحد واالثنني والثالثة قد يقترن به من القرائن ما ! فيها بالكاذب؟

حيصل معه العلم الضروري، كما يعرف الرجل رضا الرجل وحبه وبغضه وفرحه وحزنه، وغري ذلك مما 



ولَو نشاُء لَأَريناكَهم فَلَعرفْتهم :  كما قال تعاىليف نفسه بأمور تظهر على وجهه، قد ال ميكن التعبري عنها،
 ماهلِ: ، مث قال]٣٠:حممد[بِِسيمنِ الْقَوي لَحف مهرِفَنعلَتو  
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هذا الكالم يتعلق برسالة نبينا عليه الصالة والسالم، وكيف عرف أنه صادق، وذلك ]]. ٣٠:حممد[
: كاهن، ومنهم من قال: ساحر كذاب، ومنهم من قال: لكذب، فمنهم من قالألن املشركني رموه با

-٢٩:الطور[قُلْ تربصوا * أَم يقُولُونَ شاعر نتربص بِه ريب الْمنون : ورد اهللا عليهم، قال تعاىل. شاعر
وما علَّمناه :  وأخرب بأنه ليس بشاعر فقال،]٣٠:الطور[انتظروا فَإِني معكُم من الْمتربصني : يعين] ٣٠

 ي لَهغبنا يمو رعونَ : وذم الشعراء يف هذه اآلية فقال]. ٦٩:يس[الشاوالْغ مهبِعتاُء يرعالشو * رت أَلَم
إِالَّ الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات وذَكَروا * وأَنهم يقُولُونَ ما ال يفْعلُونَ * أَنهم في كُلِّ واد يهِيمونَ 

-٢٢٤:الشعراء[اللَّه كَثرياً وانتصروا من بعد ما ظُلموا وسيعلَم الَّذين ظَلَموا أَي منقَلَبٍ ينقَلبونَ 
ذا القرآن أن يكون شعراً، وهلذا ، فإن هذا ترتيه لنبيه أن يكون شاعراً أو يعلمه الشعر، وترتيه هل]٢٢٧

وال بِقَولِ كَاهنٍ قَليالً ما تذَكَّرونَ * وما هو بِقَولِ شاعرٍ قَليالً ما تؤمنونَ : قال يف آية أخرى
ملا رأوا الكهنة وسجعهم وإخبارهم بأشياء . إنه من الكهنة: ، وذلك ألم يقولون عنه]٤٢-٤١:احلاقة[

 ادعوا بأنه كاهن، والكاهن يف األصل هو الذي يدعي علم الغيب، أو خيرب عن املغيبات، أو من املغيبات،
خيرب عما يف الضمري، أو يدل على مكان املسروق ومكان الضالة واللقطة، وذلك بترتل الشياطني عليه؛ 

والكهنة، كما فإن الشياطني ختتطف السمع وتسترقه من السماء وتوحيه إىل أوليائها الذين هم السحرة 
دحوراً ولَهم * ال يسمعونَ إِلَى الْمٍإل اَألعلَى ويقْذَفُونَ من كُلِّ جانِبٍ : أخرباهللا تعاىل بذلك يف قوله

 باصو ذَابطْفَة * عف الْخطخ نالكلمة: يعين] ١٠-٨:الصافات[إِالَّ م  
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أخرب اهللا تعاىل يف هذه . ا، مث يلقيها يف أذن وليه الساحر أو الكاهنخيطفها الشيطان من املالئكة فيستمعه
تنزلُ علَى كُلِّ أَفَّاك * هلْ أُنبئُكُم علَى من تنزلُ الشياطني : اآلية أن الشياطني ترتل؛ على أولئك اجلهلة

أي أنه من أهل . آمث: أي): أثيم(و. كذاب: أي) أفاك(الكاهن، فـ: يعين] ٢٢٢-٢٢١:الشعراء[أَثيمٍ 
ما خيتطفونه من املالئكة : يلْقُونَ السمع ، والسمع: قال تعاىل. اإلمث الذي هو الزور والذنب العظيم
وقد ورديف احلديث قوله صلى اهللا عليه وسلم يف ] ٢٢٣:الشعراء[ويلقونه إليهم، وأَكْثَرهم كَاذبونَ 
 مث يلقيها اآلخر إىل -الذي خيطفها: يعين-فيلقيها إىل من حتته : (سماءصفة أخذ الكاهن الكلمة من ال



، فالكاهن يستمع الكلمة )من حتته، حىت يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن فيكذب معها مائة كذبة
ذبونَ يلْقُونَ السمع وأَكْثَرهم كَا: اليت مسعت من السماء،ويضيف إليها كذباً، وهذا معىن قوله تعاىل

، فعرف بذلك أن اهللا تعاىل نزه نبيه عن أن يكون مبتهم كالذين تترتل عليهم الشياطني، ]٢٢٣:الشعراء[
وإمنا أنزل عليه امللك ذا الوحي املتتابع املشتمل على احلكم واألحكام مما يدل على أنه من حكيم محيد، 

 نال مو هيدنِ ييب نلُ ماطالْب يهأْتال ي هلْفوذكر أيضاً من الكهنة الذين يف عهد النيب ]. ٤٢:فصلت[خ
صلى اهللا عليه وسلم شاب من اليهود امسه ابن صياد ، ورد يف شأنه أحاديث كثرية يف الصحيحني 

وغريها، حىت ظن بعض الصحابة أنه املسيح الدجال، واستأذن عمر النيب صلى اهللا عليه وسلم يف أن 
إن يكن هو فلن تسلط عليه، وإن ال يكن هو فال خري لك يف : ( اهللا عليه وسلميقتله، فقال النيب صلى

فإن كان الدجال فال تستطيع أن تقتله؛ ألنه قد قدر اهللا أنه خيرج، وأنه حيصل منه ما سوف حيصل، ) قتله
ال، أما إذا مل يكن هو فال خري لك يف قتله، ولكن القرائن دلت على أنه ليس هو الدج. فلن تسلط عليه

  وإمنا هو كاهن من الكهنة
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الذين ترتل عليهم الشياطني، وأخرب بأنه يرى عرشاً يف املاء، وذلك هو عرش الشيطان، وأخرب بأنه يأتيه 
. يأتيه وسوسة من الشيطان أو وحي من الشيطان، فتارة يصدق وتارة يكذب: صادق وكاذب، يعين

وإِنَّ الشياطني لَيوحونَ إِلَى أَوليائهِم :  قوله تعاىلوذلك وحي الشيطان، والشياطني يوحون كما يف
ومما يدل على تكهنه أن النيب صلى اهللا عليه . ، فهناك وحي شياطني ترتل به إىل أوليائها]١٢١:األنعام[

وكان قد خبأ له سورة الدخان، وفيها قوله . هو الدخ: قال. قد خبأت لك خبيئاًً: وسلم سأله فقال
إىل ] ١١-١٠:الدخان[يغشى الناس هذَا عذَاب أَليم * فَارتقب يوم تأْتي السماُء بِدخان مبِنيٍ : اىلتع

فاحلاصل أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قد نزهه اهللا تعاىل عن ). اخسأ فلن تعدو قدرك: (آخره، فقال
لى صدقه وصحة كالمه، وذلك ملا يشتمل عليه صفات هؤالء وهؤالء، وقد وصفه اهللا بصفات تدل ع

كالمه من االنتظام ومن اإلحكام، وكذلك موقع كالمه يف القلوب؛ حيث إنه مىت مسعه السامع أصغى 
  .إليه والتذ به، سواء كان من القرآن أو مما علمه اهللا تعاىل

  القرائن الدالة على التمييز بني الصادق والكاذب
…  
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اس يفرقون بني صادق الدعوى وكاذا، فالناس يعرفون كل من يدعي وينتحل أمراً من والشك أن الن
األمور وهو ليس من أهله، وذلك ليس خيفى على الفطن، فكل من أعطاه اهللا تعاىل فطنة فإنه مييز بني 

 ملا خفي كذبه على مجهرة الصحابة، سيما -وحاشاه من ذلك-الصادق والكاذب، فلو كان كاذباً 
ؤهم الذين صحبوه مدة طويلة قبل الرسالة وبعدها، وعرفوا صدقه، والتذوا باتباعه، ومحدوا العاقبة عقال

ملا آمنوا به، ومتنوا أم مع السابقني األولني الذين سبقوا إىل تصديقه واتباعه، وتفانوا يف نصرته، وبذلوا 
 وعشائرهم، فلما وصل اإلميان يف سبيل نصرته أمواهلم وأنفسهم، وهجروا بالدهم وأوالدهم وأزواجهم

إىل قلوم وذاقوا حالوة العلم واإلميان رخصت عندهم الدنيا بأسرها، وبذلوا يف ذلك نفوسهم قتالً يف 
كذلك الكاذب يف . سبيل اهللا، ذلك كله دليل على أم عرفوا صدقه كما يعرفون أوالدهم وأحفادهم

فإنه يظهر أمره وال خيفى على فطناء الناس، وإذا كل حنلة يعرف كذبه، فكل من انتحل شيئاً ليس له 
ومثَّل . عمل أي عمل وهو ليس من أهله وجرب ذلك وعرف منه، ابتعد عنه الناس وحذروا منه

الشارح باألعمال اليت يف زمنه، كاخلياطة والكتابة واخلرازة وما أشبهها، فهذه حرف يدوية قد يتعلمها 
 اإلنسان بأنه من أهلها، ويظهر بالتجربة أنه ليس من أهلها، اإلنسان يف زمن يسري، ولكن قد يتسمى

إنك لست من أهل هذه : فدع عنك الكتابة لست منها ولو سودت ثوبك باملداد يعين: حىت قال بعضهم
وعرف بذلك أن كل من تعاطى شيئاً وهو ليس من أهله، فإن الناس . الصنعة ولو فعلت ما فعلت

هذه الدعوى اليت جاء ا األنبياء الذين أرسلهم اهللا تعاىل إىل خلقه و. يعرفون أنه كاذب ويظهر كذبه
الشك أا دعوى كبرية، فلو كانوا كاذبني ملا أيدهم اهللا مبا يدل على صدقهم، ولظهر كذم وفضحهم 

 في ولَتعرِفَنهم: (وساق الشارح هذه اآلية، وهي قوله تعاىل. اهللا تعاىل على رءوس األشهاد ونكَّل م
  ، وقد أخرب اهللا]٣٠:حممد[لَحنِ الْقَولِ 
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] ٣٠:حممد[فَلَعرفْتهم بِِسيماهم : تعاىل بأن نبيه يعرف بعض املتسترين بأوصافهم الظاهرة، كما يف قوله
فإذا كانت هذه األعمال . بأمارات تظهر على وجوههم يعرف ا من هو صادق ممن هو كاذب: يعين

  .سيما أو باألمارات الظاهرة، فال شك أن أمارات النبوة تعرف ملن تأملهاتعرف بال
  تفصيل األحوال الدالة على صدق حممد صلى اهللا عليه وسلم

…  
. ما أسر أحد سريرة إال أظهرها اهللا على صفحات وجهه وفلتات لسانه: وقد قيل: [قال رمحه اهللا تعاىل

رن من القرآئن، فكيف بدعوى املدعي أنه رسول اهللا؟ كيف فإذا كان صدق املخرب وكذبه يعلم مبا يقت
وهلذا ملا . خيفى صدق هذا من كذبه؟ وكيف ال يتميز الصادق يف ذلك من الكاذب بوجوه من األدلة؟



كانت خدجية رضي اهللا عنها تعلم من النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه الصادق البار، قال هلا ملا جاءه 
كال واهللا ال خيزيك اهللا أبداً؛ إنك لتصل الرحم، وتصدق :  نفسي، فقالتإين قد خشيت على: (الوحي

فهو مل خيف من ). احلديث، وحتمل الكلّ، وتقري الضيف، وتكسب املعدوم، وتعني على نوائب احلق
تعمد الكذب، فهو يعلم من نفسه صلى اهللا عليه وسلم أنه مل يكذب، وإمنا خاف أن يكون قد عرض له 

املقام الثاين، فذكرت خدجية ما ينفي هذا، وهو ما كان جمبوالً عليه من مكارم عارض سوء، وهو 
األخالق وحماسن الشيم، وقد علم من سنة اهللا أن من جبله على األخالق احملمودة ونزهه عن األخالق 

: عليهوكذلك قال النجاشي ملا استخربهم عما خيرب به، واستقرأهم القرآن فقرءوا . املذمومة فإنه ال خيزيه
وكذلك ورقة بن .  ليخرج من مشكاة واحدة-عليه الصالة السالم-إن هذا والذي جاء به موسى 

نوفل ملا أخربه النيب صلى اهللا عليه وسلم مبا رآه، وكان ورقة قد تنصر، وكان يكتب اإلجنيل بالعربية، 
: يه وسلم مبا رأى، فقالفأخربه النيب صلى اهللا عل. أي عم امسع من ابن أخيك ما يقول: قالت له خدجية 

وكذلك هرقل ملك الروم، فإن النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا . هذا هو الناموس الذي كان يأيت موسى
  كتب إليه
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كتاباً يدعوه فيه إىل اإلسالم طلب من كان هناك من العرب، وكان أبو سفيان قد قدم يف طائفة من 
أحوال النيب صلى اهللا عليه وسلم، فسأل أبا سفيان وأمر الباقني قريش يف جتارة إىل الشام، فسأهلم عن 

هل كان من آبائه من ملك؟ : إن كذب أن يكذبوه، فصاروا بسكوم موافقني له يف اإلخبار، سأهلم
. نعم: أهو ذو نسب فيكم؟ فقالوا: وسأهلم. ال: هل قال هذا القول أحد قبله؟ فقالوا: قال. ال: فقالوا
هل : وسأهلم. ال، ما جربنا عليه كذباً:  تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فقالواهل كنتم: وسأهلم

هل يزيدون أم ينقصون؟ فذكروا : اتبعه ضعفاء الناس أم أشرافهم؟ فذكروا أن الضعفاء اتبعوه، وسأهلم
هل : سأهلمو. ال: هل يرتد أحد منهم عن دينه سخطة له بعد أن يدخل فيه؟ فقالوا: أم يزيدون، وسأهلم

. يدال علينا مرة وندال عليه أخرى: فقالوا. وسأهلم عن احلرب بينهم وبينه. نعم: قاتلتموه؟ قالوا
يأمرنا أن نعبد اهللا وحده ال : مباذا يأمركم؟ فقالوا: هل يغدر؟ فذكروا أنه ال يغدر، وسأهلم: وسأهلم

وهذه أكثر من .  والصدق والعفاف والصلةنشرك به شيئاً، وينهانا عما كان يعبد آباؤنا، ويأمرنا بالصالة
: سألتكم هل كان من آبائه من ملك؟ فقلتم: عشر مسائل، مث بني هلم ما يف هذه املسائل من األدلة فقال

هل قال هذا القول فيكم : وسألتكم. رجل يطلب ملك أبيه: لو كان من آبائه من ملك لقلت: قلت. ال
: رجل ائتم بقول قيل قبله، وسألتكم:  القول أحد قبله لقلتلو قال هذا: فقلت. ال: أحد قبله؟ فقلتم

قد علمت أنه مل يكن ليدع الكذب : فقلت. ال: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فقلتم



: أضعفاء الناس يتبعونه أم أشرافهم؟ فقلتم: على الناس، مث يذهب فيكذب على اهللا تعاىل، وسألتكم
هل يزيدون أم ينقصون؟ : وسألتكم: ، مث قال-يف أول أمرهم: يعين-رسل وهم أتباع ال. ضعفاؤهم

هل يرتد أحد منهم عن دينه سخطة له بعد أن : وكذلك اإلميان حىت يتم، وسألتكم. بل يزيدون: فقلتم
  ال، وكذلك اإلميان إذا: فقلتم. يدخل فيه
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 الصدق واحلق، فإن الكذب والباطل وهذا من أعظم عالمات. خالطت بشاشته القلوب ال يسخطه أحد
البد أن ينكشف يف آخر األمر، فريجع عنه أصحابه وميتنع عنه من مل يدخل فيه، والكذب ال يروج إال 

وكذلك الرسل تبتلى وتكون . إا دول: كيف احلرب بينكم وبينه؟ فقلتم: وسألتكم. قليالً مث ينكشف
وهو ملا كان عنده من علمه . وكذلك الرسل ال تغدر. ال: هل يغدر؟ فقلتم: وسألتكم: العاقبة هلا، قال

بعادة الرسل وسنة اهللا فيهم أنه تارة ينصرهم وتارة يبتليهم، وأم ال يغدرون علم أن هذه عالمات 
الرسل، وأن سنة اهللا يف األنبياء واملؤمنني أن يبتليهم بالسراء والضراء لينالوا درجة الشكر والصرب، كما 

والذي نفسي بيده، ال يقضي اهللا للمؤمن قضاء إال : (لنيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قاليف الصحيح عن ا
كان خرياً له، وليس ذلك ألحد إال للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خرياً له، وإن أصابته ضراء 

: حلكمة، فقالواهللا تعاىل قد بني يف القرآن ما يف إدالة العدو عليهم يوم أحد من ا) . صرب فكان خرياً له
 نِنيمؤم متنَ إِنْ كُنلَوالْأَع متأَنوا ونزحال توا وهِنال تامل : ، وقال تعاىل] ١٣٩:آل عمران[و * ِسبأَح

، إىل غري ذلك من اآليات ]٢-١:العنكبوت[الناس أَنْ يتركُوا أَنْ يقُولُوا آمنا وهم ال يفْتنونَ 
وسألتكم عما يأمر به فذكرمت : قال. الدالة على سنته يف خلقه وحكمته اليت رت العقولواألحاديث 

أنه يأمركم أن تعبدوا اهللا وال تشركوا به شيئاً، وينهاكم عما كان يعبد آباؤكم، ويأمركم بالصالة 
بياً والصدق والعفاف والصلة، وينهاكم عما كان يعبد آباؤكم، وهذه صفة نيب، وقد كنت أعلم أن ن

يبعث، ومل أكن أظنه منكم، ولوددت أين أخلص إليه، ولوال ما أنا فيه من امللك لذهبت إليه، وإن يكن 
وكان املخاطب بذلك أبو سفيان بن حرب ، وهو حينئذ . ما تقول حقاً فسيملك موضع قدمي هاتني

  : حرب كافر من أشد الناس بغضاً وعداوة للنيب صلى اهللا عليه وسلم، قال أبو سفيان بن
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وما زلت موقناً . لقد أَمر أَمر ابن أيب كبشة؛ إنه ليعظِّمه ملك بين األصفر: فقلت ألصحايب وحنن خروج
أرفق الشارح هذه ]. بأن أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم سيظهر حىت أدخل اهللا علي اإلسالم وأنا كاره



 صلى اهللا عليه وسلم، فإن هؤالء العقالء الذين معهم القصص لالستدالل ا على صحة ما جاء به النيب
وذلك ألن اهللا تعاىل أجرى العادة أن . معرفة وعلم استدلوا ذه القرائن على صدقه وعلى صحة رسالته

الكاذب يفضح ويظهر كذبه، فإذا أسر سريرة سيئة أظهرها اهللا تعاىل على صفحات وجهه وفلتات 
وهلذا كان . ما يضمره من كذب أو من حقد أو من نفاق أو حنو ذلكلسانه، وعرف الناس ما خيفيه و

املنافقون الذين يف عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم ال خيفى أمرهم مبا يظهرونه من الكلمات السيئة اليت 
فيها مهز وملز وعيب، فيعرفهم املؤمنون، فإذا عرفوا أن هذا مييل إىل املنافقني، وجيالسهم، ويتكلم معهم، 

 عرفوا أنه ليس بصادق اإلميان، ولو أنه يالطف املؤمنني، ولو أنه -وحنو ذلك-يلقاهم بوجه منبسط و
وإِذَا لَقُوا الَّذين آمنوا قَالُوا : يظهر هلم التصديق، كما ذكر اهللا ذلك عن املنافقني عموماً يف قوله تعاىل

، ولكن فضحهم اهللا ]١٤:البقرة[نا معكُم إِنما نحن مستهزِئُونَ آمنا وإِذَا خلَوا إِلَى شياطينِهِم قَالُوا إِ
فَاحذَرهم قَاتلَهم : تعاىل وأظهر سرائرهم، وعرفهم املسلمون وهجروهم، وحذر اهللا تعاىل نبيه منهم فقال

هر تصديقه بأعماله اليت يعملها، ، أما صادق اإلميان فإنه يظهر صدقه ويظ]٤:املنافقون[اللَّه أَنى يؤفَكُونَ 
وهكذا كل صادق فإن اهللا . فمن صار صادقاً من الصحابة عرفوا تصديقه بأقواله وبأعماله ومبحافظته

وإذا كان هذا يف األمور العادية ويف أغراض الناس واحداً واحداً، . تعاىل يؤيده ويظهر عالمة صدقه
الكاذب على رءوس األشهاد يف الدنيا ويف اآلخرة، حيث يعرف الصادق منهم من الكاذب، فيفضح اهللا 

  وإذا كان الناس يعرفون الصادق
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بالتجربة والكاذب بالتجربة؛ فكيف ال يعرف الكاذب املتنبئ؟ فلو أظهر ما أظهره من التحريف ومن 
تنبئني التبديل ومن الكذب ومن السحر ومن الشعوذة وما أشبه ذلك، كما جيري على أيدي الكهنة وامل

وإذا جبل اهللا العبد على صفات محيدة عرف أنه ال يتقول على . وحنوهم، فإن ذلك ال خيفى على الفطن
  . ......اهللا تعاىل

  شهادة خدجية رضي اهللا تعاىل عنها
…  

والقصص اليت أوردها فيها قصة خدجية ، وهي زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم، وأول زوجاته، وأم 
براهيم الذي هو من مارية القبطية اليت هي أم ولده، وخدجية هي أول من آمن به من أوالده كلهم إال إ

: فزملوه، أي) زملوين: (وملا نزل عليه الوحي أول ما نزل وهو بغار حراء جاء إليها فزعاً وقال. النساء
يت أن خش: يعين) لقد خشيت على نفسي: (مث أخرب خدجية اخلرب، وقال هلا. غطوه بغطاء حىت هدأ روعه

عند ذلك استدلت بصفات محيدة على أنه ال يرتل عليه هذا . يكون نزل يب مس من اجلن أو حنو ذلك



األمر، وال يسلط اهللا عليه شيئاً يفسد عليه عقله ويفسد عليه جسمه وعبادته، استدلت بالصفات اليت 
من األمور اليت حيمدها ، وصلة الرحم من األقارب، تعترب )إنك لتصل الرحم: (جبله اهللا عليها، فقالت

) وتكسب املعدوم. (، فالطارق إذا نزل به أضافه فأشبعه وأطعمه)وتقري الضيف. (اهللا تعاىل ويأمر ا
، والشك أن )وتعني على نوائب احلق. (تكتسب صداقته، أو تكسبه فتعطيه: واملعدوم الفقري وحنوه، تعين

فيه هذا الوصف ال خيزيه اهللا تعاىل، هكذا استدلت هذه الصفات مما جبله اهللا تعاىل عليها، فمن كان 
  .خدجية رضي اهللا عنها
  شهادة ورقة بن نوفل

…  

)١/٢٨٣(  

  

والقصة الثانية مع ورقة بن نوفل ، ذكروا أن ثالثة من قريش أنكروا ما عليه قريش من الضالل، وذهبوا 
رى، وتعلم دينهم وتعلم لغتهم يطلبون ديناً أحسن من ذلك الدين، فكان منهم ورقة الذي اتصل بالنصا

وكتابتهم وتنصر، مث رجع إىل قومه ومعه اإلجنيل يترمجه إىل اللغة العربية، وينسخ منه ما شاء اهللا، وكان 
معه معرفة بالكتب األوىل ومبا اشتملت عليه، وبصفات النيب صلى اهللا عليه وسلم اليت اشتمل عليها 

 يسمع ما يقوله النيب عليه الصالة والسالم، فقص عليه ما رأى، اإلجنيل وغريه، فلما جاءت إليه أمرته أن
كيف . فعرف من كالمه أنه ليس بكاذب، وأن هذا الذي نزل عليه هو امللك الذي نزل على موسى

عرف ذلك؟ عرفه باألمارات اليت قرأها يف كتب أهل الكتاب، وعرف أيضاً صدقه فيما جاء عنه أنه 
ا الناموس الذي نزل على موسى، ليتين أكون حياً إذ خيرجك قومك، هذ: (ليس من أهل الكذب، وقال

مل يأت أحد مبثل ما جئت به إال أوذي، وإن يدركين يومك أنصرك . نعم: أوخمرجي هم؟ قال: فقال
، -وسائر األنبياء: يعين-فآمن به وصدقه وشهد بأن ما جاء به هو الذي جاء به موسى ). نصراً مؤزراً

فهذا من أهل الكتاب شهد له بأنه جاء مبا . ه ما نال األنبياء من األذى يف ذات اهللا تعاىلوأخرب بأنه سينال
  .جاء به األنبياء؛ ملا عرف من األمارات والدالالت على الصدق

  شهادة النجاشي رمحه اهللا تعاىل
…  

)١/٢٨٤(  

  



فة بالكتب، ومعرفة بصفة والقصة الثالثة مع النجاشي ملك احلبشة، وكان نصرانياً، وكان أيضاً معه معر
األنبياء وغريهم، فلما جاءه املهاجرون ونزلوا باحلبشة هرباً من أذى قريش وأقاموا عنده، أحضرهم 

ومسع ما قالوه يف صفة النيب صلى اهللا عليه وسلم، وقرءوا عليه بعضاً من القرآن فبكى وخشع وآمن، 
، وأخرب أن مقالته يف عيسى هي املقالة وأقسم بأن ما جاء به حممد صلى اهللا عليه وسلم هو احلق

، مما يدل على - وأشار إىل عود كان بيده ينكب به-الصحيحة، وأنه مل يتجاوز ما هو عليه مثقال هذه 
فعرف ذلك مع أنه ما رأى النيب عليه الصالة والسالم، وإمنا مسع ما جاء به، . أنه صدقه وصحح رسالته

عض صفاته، فاستدل ا على صدقه وصحة رسالته، وآمن به، ومسع القرآن الذي أنزل عليه، ومسع ب
وكان يهدي إليه ويكاتبه، وأصدق عنه أم حبيبة ملا تزوجها النيب صلى اهللا عليه وسلم بعد موت زوجها، 
وأرسلها إليه عليه الصالة والسالم، كل ذلك دليل على أنه قام معه وأنه صدقه، وصلى عليه النيب صلى 

ة الغائب ملا مسع مبوته، وذلك كله دليل على أنه كان من املصدقني ذا الرسول اهللا عليه وسلم صال
فهذا . عرف ذلك مع أنه ما رآه، ولو رآه الزداد يقيناً بصحة ما جاء به وبصدقه. صلى اهللا عليه وسلم

  .دليل على أن الصادق يعرف الناس صدقه بأدىن ما يسمعون من خربه
  شهادة هرقل ملك الروم

…  

)١/٢٨٥(  

  

وأما القصة األخرية فهي مع ملك الروم وهو هرقل، والروم يف الشام، وموطنهم يف ذلك الوقت دمشق 
الشام، وكانوا يدينون بالنصرانية، فأرسل إليه النيب صلى اهللا عليه وسلم كتاباً يدعوه إىل اإلسالم، 

، وكتب إليه آية ) األريسينيأسلم تسلم، يؤتك اهللا أجرك مرتني، فإن توليت فإن عليك إمث: (ويقول فيه
قُلْ يا أَهلَ الْكتابِ تعالَوا إِلَى كَلمة سواٍء بيننا وبينكُم أَالَّ نعبد : من سورة آل عمران، هي قول اهللا تعاىل

د ناباً مبضاً أَرعا بنضعذَ بختال يئاً ويش بِه رِكشال نو ا إِالَّ اللَّهوا بِأَندها فَقُولُوا اشلَّووفَإِنْ ت اللَّه ون
فلما جاءه هذا الكتاب أرسل من يبحث عن أحد يعرف هذا الرجل الذي ]. ٦٤:آل عمران[مسلمونَ 

يدعي أنه نيب حىت يسأل عن أخالقه وعن صفاته، فدل على أيب سفيان ، وكان أبو سفيان قريباً للنيب 
م يف نسبه؛ ألنه من بين عبد مناف، وهو اجلد الثالث من أجداد النيب صلى اهللا عليه صلى اهللا عليه وسل

وسلم؛ إذ هو صلى اهللا عليه وسلم ابن عبد اهللا بن عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف ، فكالمها جيتمع 
. نصبيف عبد مناف ، وهو أعرف به، وإن كان صده عن الدخول يف أول اإلسالم أول مرة الرئاسة وامل

فالسؤال األول عن نسبه، فأخربه . سأله هرقل عن هذه األسئلة، واستدل جبواا على صحة ما جاء به
فاألنبياء يبعثون . أبو سفيان أنه ذو نسب، يعين أنه من أشرف الناس وليس من أطرافهم، وال من أراذهلم



أن : عترف بأنه ذو نسب، يعينيف وسط القبائل ويف أشرفها، ال يبعثون من أطراف القبائل وأراذهلا، فا
هل ملك أحد من آبائه؟ فلما أخربه بأنه مل ميلك : لسؤال الثاينا. آباءه وأجداده هلم شرف وهلم منصب

استدل على أنه لو كان أحد من آبائه قد ملك لكان طالباً ملك أبيه، فلما مل يكن كذلك عرف أنه ليس 
 قبل أن يقول ما قال؟ فلما أخربه بأنه مل جيربوا عليه هل كان كذاباً: والسؤال الثالث. له غرض يف ذلك

  كيف: كذباً، قال

)١/٢٨٦(  

  

هل : والسؤال الرابع. هذا مستحيل، إذاً ليس هو كذاباً! يدع الكذب على الناس ويكذب على اهللا؟
د قبله سبقه أحد إىل هذه املقالة؟ فلما أخرب بأنه ما سبق استدل بذلك على أنه صادق؛ ألنه لو قاهلا أح

وسأله عن أتباعه فأخرب بأم ضعفاء الناس؛ وذلك ألن الضعفاء هم أرق قلوباً، وهم . لكان مقتدياً به
قَالُوا أَنؤمن لَك واتبعك : عادة الذين يتقبلون احلق، وهم أتباع الرسل، كما أخرب اهللا عن نوح يف قوله

، ]٢٧:هود[ وما نراك اتبعك إِالَّ الَّذين هم أَراذلُنا أراذل الناس،: يعين] ١١١:الشعراء[اَألرذَلُونَ 
هل يزيدون أم ينقصون؟ وملا أخربه : وسأله. ولكن يف العاقبة ويف النهاية أسلم أشراف الناس واتبعوه

، أم يزيدون عرف أن زيادم دليل على صدق ما هم عليه، وأم يتبعونه القتناعهم بأن ما جاء به حق
هل يرتد أحد منهم؟ فلما أخربه بأم ال يرتدون، بل من دخل يف : وسأله. فكل من تبني له احلق اتبعه

هكذا اإلميان إذا خالطت بشاشته القلوب ال يسخطه أحد، : اإلسالم متسك به ومل يرجع عنه أبداً، قال
 صدقه وصحته فلم فاإلميان الذي دخلوا فيه اطمأنت به قلوم، فلما اطمأنت به قلوم عرفوا

هل قاتلتموه؟ فأخرب بأم قاتلوه، وأنه ينصر عليهم وينصرون : وسأله. يسخطوه، بل تداعوا لنصرته
ويبتلي أيضاً أتباع أنبيائه . عليه، وذلك من االبتالء الذي يبتلي اهللا تعاىل به أنبياءه مث تكون العاقبة هلم

ح على هذا تعليقاً حسناً، وذكر أن اهللا تعاىل يبتلي كما يف اآليات اليت سردها الشارح، وقد علق الشار
ومن : األنبياء ويبتلي األولياء، مث بعد ذلك يفرج عنهم ليظهر من يصدق ممن يكذب، كما قال تعاىل

نقَلَب علَى وجهِه الناسِ من يعبد اللَّه علَى حرف فَإِنْ أَصابه خير اطْمأَنَّ بِه وإِنْ أَصابته فتنةٌ ا
فاالبتالء الذي يبتلي به عباده إمنا يكون إلظهار صدقهم من كذم، ليتميز من يكون ]. ١١:احلج[

  مؤمناً صادق اإلميان ممن هو دعي

)١/٢٨٧(  

  



وقد كان عليه الصالة والسالم . هل يغدر إذا عاهدوه؟ فأخرب بأنه ال يغدر: وسأله. ليس بصادق اإلميان
ى أن يفي باملواعيد، وال يؤثر عنه غدر، وقد أمره اهللا تعاىل إذا أحس أو خاف من قوم خيانة حريصاً عل

وإِما تخافَن من قَومٍ خيانةً فَانبِذْ إِلَيهِم علَى سواٍء : أن ينبذ إليهم عهدهم على سواء، قال تعاىل
من العهد، وال عهد بيننا وبينكم، فاستعدوا قد تربأنا : عهدهم على سواء، وقل هلم: أي] ٥٨:األنفال[

وأما السؤال العاشر . للحرب، وال تأم بغتة وهم آمنون غافلون باقون على عهدهم وعلى مواثيقهم
واألخري فإنه يتضمن شرعه الذي جاء به، فقد اعترف أبو سفيان بأنه يأمرهم بعبادة اهللا وحده، وهو 

م من األصنام، وهو الشرك باهللا، وأنه يأمرهم باألشياء اليت يشهد التوحيد، وأنه ينهاهم عما يعبد آباؤه
العقل بسالمتها ومبالءمتها، أال وهي الصدق يف احلديث، وصلة الرحم، والصرب على الضراء و السراء 

فاحلاصل أن أبا . وحنوها،والعفاف وحنوه، فهذه اخلصال اليت يأمر ا يشهد العقل مبالءمتها وحسنها
خربه بذلك عرف هرقل ملك الروم أا صفات نيب، وصدق أبا سفيان يف تلك الصفات، سفيان ملا أ

وصدقه أيضاً رفقاؤه ومل ينكروا عليه، وهي صفات صحيحة منقولة مشهورة متواترة عنه، فكان ذلك 
 فاحلاصل أن صدق األنبياء يعرف باألمارات اليت يتميزون ا، حبيث ال. من األدلة اليت اتضح ا صدقه
  .خيفى أمرهم على ذي عقل سليم

  الشهادة حملمد صلى اهللا عليه وسلم بالرسالة متام للشهادة هللا تعاىل بالوحدانية
…  

)١/٢٨٨(  

  

فابتدأ الشارح رمحه اهللا بالكالم على الشهادة الثانية، وهي شهادة أن حممداً رسول اهللا، وذلك ألا أحد 
وال .  هو كاألساس لبقية األركان، وهو ركن الشهادتنيجزأي الركن األول من أركان اإلسالم والذي

شك أن الشهادة للنيب صلى اهللا عليه وسلم بأنه رسول اهللا متممة لشهادة أن ال إله إال اهللا، وذلك ألنه 
الذي دل على ربه، والذي بلغ رسالة ربه، والذي عرف حبق اهللا على عباده، والذي جاء مرسالً ذه 

وقد فسرها الشيخ حممد بن . ه بأنه رسول اهللا تعترب مكملة لشهادة أن ال إله إال اهللالشريعة، فالشهادة ل
معىن شهادة أن حممداً رسول اهللا طاعته فيما أمر، : عبد الوهاب رمحه اهللا يف الثالثة األصول بقوله

الكلمات وشرح هذه . وتصديقه فيما أخرب، واجتناب ما ى عنه وزجر، وأن ال يعبد اهللا إال مبا شرع
وإيضاحها حيتاج إىل تطويل، ولكنها حبمد اهللا ظاهرة لكل متأمل، وملا تكلم أيضاً عن الشهادة يف تفسريه 

عبد ال يعبد، ورسول ال يكذب، بل :  فسرها بقوله-شهادة أن حممداً عبده ورسوله: أي-للتشهد 
يت جاء ا هي هذه الشريعة، وال شك أن هذه الرسالة ال. يطاع ويتبع، هذا تفسري من الشيخ رمحه اهللا

ثُم : وإذا كان رسوالً فإن الرسول معه رسالة، ورسالته هي الشريعة احملمدية والشريعة الدينية، قال تعاىل



  . ......، وهي هذا الدين الذي بينه وبلغه]١٨:اجلاثية[جعلْناك علَى شرِيعة من اَألمرِ فَاتبِعها 
  يب صلى اهللا عليه وسلم بالرسالةمن لوازم الشهادة للن

…  
......  

  حمبته صلى اهللا عليه وسلم وطاعته
…  

)١/٢٨٩(  

  

وقد ذكر العلماء للنيب صلى اهللا عليه وسلم حقوقاً على أمته، فمن تلك احلقوق حمبته اليت أمر اهللا ا يف 
أَزواجكُم وعشريتكُم وأَموالٌ اقْترفْتموها وتجارةٌ قُلْ إِنْ كَانَ آباؤكُم وأَبناؤكُم وإِخوانكُم و: قوله تعاىل

تخشونَ كَسادها ومساكن ترضونها أَحب إِلَيكُم من اللَّه ورسوله وجِهاد في سبِيله فَتربصوا 
وثبت يف الصحيح . سوله وحمبة اجلهاد يف سبيلهال تقدموا حمبة شيء على حمبة اهللا ور: يعين] ٢٤:التوبة[

أن يكون اهللا ورسوله أحب إليه : ثالث من كن فيه وجد ن حالوة اإلميان: (قوله صلى اهللا عليه وسلم
إىل آخره، بدأ مبحبة اهللا ورسوله وقدمهما على غريمها، وثبت أيضاً قوله صلى اهللا عليه ..) مما سوامها

والشك أن هذه ). ىت أكون أحب إليه من ولده ونفسه ووالده والناس أمجعنيال يؤمن أحدكم ح: (وسلم
نحن : وقد أخرب اهللا تعاىل أن اليهود ادعوا احملبة بقوهلم. احملبة هلا عالمات، ومن أظهر عالماا االتباع

 هاؤبأَحو اُء اللَّهنتعاىلفأنزل اهللا آية تسمى آية احملنة، هي قوله] ١٨:املائدة[أَب  : ونَ اللَّهبحت متقُلْ إِنْ كُن
 كُموبذُن لَكُم رفغيو اللَّه كُمبِبحونِي يبِعذه اآلية، ]٣١:آل عمران[فَات امتحن اهللا من ادعى حمبته ،

: فقالفجعل حملبة اهللا عالمة ظاهرة، وهي اتباع الرسول صلى اهللا عليه وسلم، وجعل هلذا االتباع ثواباً، 
 كُموبذُن لَكُم رفغيو اللَّه كُمبِبحهذا ثوابكم، فإذا اتبعتم النيب صلى اهللا عليه : أي] ٣١:آل عمران[ي

فَآمنوا : وقد ذكر اهللا عز وجل التباعه ثواباً آخر يف قوله تعاىل. وسلم أحبكم اهللا وغفر لكم ذنوبكم
اُألم بِيالن هولسرو ونَ بِاللَّهدتهت لَّكُملَع وهبِعاتو هاتمكَلو بِاللَّه نمؤي يالَّذ أمر ]١٥٨:األعراف[ي ،

  باإلميان به، مث أمر باتباعه، ولذلك ال يكون

)١/٢٩٠(  

  

وقد ذكر شيخ اإلسالم أن اهللا تعاىل أمر بطاعته وطاعة رسوله يف أكثر . صادقاً من مل يطعه، ومل يتبع سنته
، وإما أن ]٩٢:املائدة[وأَطيعوا اللَّه وأَطيعوا الرسولَ :  أربعني موضعاً، إما أن يصرح بالفعل كقولهمن



، وإما أن يقتصر على طاعة الرسول؛ ]١٣٢:آل عمران[وأَطيعوا اللَّه والرسولَ : يعطف بالواو كقوله
يف عدة مواضع، ] ٥٦:النور[سولَ لَعلَّكُم ترحمونَ وأَطيعوا الر: ألنه ال يأمر إال بأمر اهللا، كقوله

  .والشك أن طاعته تستلزم اتباعه، فاألمر باالتباع واألمر بالطاعة من متممات احملبة
  االقتداء والتأسي به صلى اهللا عليه وسلم

…  

)١/٢٩١(  

  

 في رسولِ اللَّه أُسوةٌ حسنةٌ لمن كَانَ لَقَد كَانَ لَكُم: ويدخل يف ذلك أيضاً االقتداء والتأسي، دليله قوله
 راآلخ موالْيو و اللَّهجروكالمها عالمة على صدق اإلميان به؛ فإن اهللا تعاىل كما أمر ]٢١:األحزاب[ي ،

 اتقُوا اللَّه وآمنوا يا أَيها الَّذين آمنوا: باإلميان باهللا أمر باإلميان بالرسول، ورتب عليه أجراً، فقال تعاىل
 هتمحر ننِ مفْلَيك كُمتؤي هولسفأمر بتقوى اهللا واإلميان بالرسول، وجعل الثواب]٢٨:احلديد[بِر ، :

 لَكُم رفغيو ونَ بِهشموراً تن لْ لَكُمعجيو هتمحر ننِ مفْلَيك كُمتؤثواباً، وكفى بذلك]٢٨:احلديد[ي  .
: وتقدم ذكر بعض األدلة على ثبوت رسالة هذا النيب الكرمي، فذكر الشارح قول خدجية ملا أخربها اخلرب

وذكر أيضاً قول ورقة بن ). إنك لتصل الرحم، وحتمل الكلّ، وتقري الضيف، وتعني على نوائب احلق(
يها حياً إذ خيرجك قومك، مث هذا الناموس الذي أنزل على موسى، ليتين ف: (نوفل ملا قص عليه القصة

وهذا ألنه كان ) . مل يأت أحد مبثل ما أتيت به إال أوذي، وإن يدركين يومك أنصرك نصراً مؤزراً: قال
وذكر أيضاً شهادة ملك احلبشة النجاشي ملا مسع كالم . قد قرأ الكتب وعرف ما فيها من صفة األنبياء
من : يعين-هذا والذي جاء به موسى ليخرج من إليم : النيب صلى اهللا عليه وسلم وما أنزل عليه فقال

وذكر أيضاً . من مشكاة واحدة، فشهد له بأنه جاء مبا جاء به موسى وعيسى واألنبياء قبلهما:  أو-اهللا
قصة هرقل ملا سأل أبا سفيان عن تلك األسئلة اليت استدل ا على أنه رسول من اهللا، وأنه صادق فيما 

وتأيت بقية األدلة .  الشهادات تؤكد صحة ما جاء به، وأنه مرسل من اهللا تعاىلجاء به، والشك أن هذه
  ..على هذه الشهادة عقالً ونقالً

  دالئل أخرى يف إثبات نبوة األنبياء
…  

......  
  األحوال والقرائن الدالة على صدقهم

…  
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لقلب مبجموع أمور قد ال يستقل ومما ينبغي أن يعرف أن ما حيصل يف ا: [قال املؤلف رمحه اهللا تعاىل
بعضها به، بل ما حيصل لإلنسان من شبع وري وشكر وفرح وغم بأمور جمتمعة ال حيصل ببعضها، ولكن 
ببعضها قد حيصل بعض األمر، وكذلك العلم خبرب من األخبار؛ فإن خرب الواحد حيصل للقلب نوع ظن، 

 ويقوى، وكذلك األدلة على الصدق والكذب وحنو مث اآلخر يقويه، إىل أن ينتهي إىل العلم، حىت يتزايد
وأيضاً فإن اهللا سبحانه أبقى يف العامل اآلثار الدالة على ما فعله بأنبيائه واملؤمنني من الكرامة، وما . ذلك

فعله مبكذبيهم من العقوبة، كثبوت الطوفان، وإغراق فرعون وجنوده، وملا ذكر سبحانه قصص األنبياء 
إِنَّ في : ورة الشعراء كقصة موسى وإبراهيم ونوح ومن بعده يقول يف آخر كل قصةنبياً بعد نيب يف س

 نِنيمؤم مها كَانَ أَكْثَرمة ولَآي كذَل * يمحالر زِيزالْع ولَه كبإِنَّ روباجلملة ] . ٦٨-٦٧:الشعراء[و
اماً اتبعوهم، وأن أقواماً خالفوهم، وأن اهللا إنه رسول اهللا، وأن أقو: فالعلم بأنه كان يف األرض من يقول

ونقل . نصر الرسل واملؤمنني، وجعل العاقبة هلم، وعاقب أعداءهم؛ هو من أظهر العلوم املتواترة وأجالها
أخبار هذه األمور أظهر وأوضح من نقل أخبار من مضى من األمم من ملوك الفرس وعلماء الطب 

مبجموع دالئل النبوة : يقول]. أفالطون وأرسطو وأتباعهكبقراط وجالينوس وبطليموس وسقراط و
يقوى التصديق بنبوة ذلك النيب، فاهللا تعاىل يؤيد األنبياء مبعجزات مبجموعها يعرف به صدق كل واحد 

منهم، ولو مل يكن إال معجزة واحدة لتوقف الناس أو بعضهم يف الصدق، ولكن إذا تأيدت املعجزة 
 مث رابعة وهكذا، فمجموعها بال شك يثري يف النفس انتباهاً، ويكون سبباً مبعجزة أخرى مث جاءت ثالثة

مث ضرب لذلك مثالً؛ بأن اإلنسان ال يتأثر بكلمة، ولكن يتأثر بكلمات، . يف التصديق وقوة اليقني
وكذلك ال يشبع من لقمة واحدة، ولكن جمموع اللقم يشبعه، ال يروى عادة من جرعة واحدة حىت 

  .جتتمع جرعات
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وكذلك ال يصدق اإلنسان يف األمور الكبرية خبرب شخص واحد حىت جيتمع عنده أشخاص، فاخلرب األول 
يثري يف النفس انتباهاً، واخلرب الثاين يقوي ذلك الذي يف النفس، وال يزال يقوى إىل أن يصري كالشمس 

  .ن ما جاءوا به من اهللا تعاىليقيناً، فهكذا معجزات األنبياء مبجموعها حيصل اليقني والتصديق بأ
  بقاء اآليات الدالة على األنبياء وأقوامهم

…  
وإِنكُم لَتمرونَ : وقد ذكر اهللا أنه أرسل رسالً من قبلنا، وأبقى آيات تدل على صدقهم، فقال تعاىل

 نيبِحصم هِملَيلُونَ * عقعلِ أَفَال تبِاللَّيوقال تعاىل. ماكنهم وآثارهمأ: يعين] ١٣٨-١٣٧:الصافات[و :



فَتلْك مساكنهم لَم تسكَن من بعدهم : ، وقال يف آية أخرى]٥٢:النمل[فَتلْك بيوتهم خاوِيةً بِما ظَلَموا 
يعين أم أهلكوا وبقيت آثارهم، فتلك داللة على أنه هلك قبلنا أمم كذبت، وأرسل ] ٥٨:القصص[

نزلت عليها العقوبة، وجنى اهللا الرسل ومن آمن م، وأهلك املكذبني، وذكر اهللا أن من إليها رسل، و
فَأَجنَيناه وأَصحاب السفينة وجعلْناها آيةً : أوهلم نوحاً عليه السالم، وأنه أجناه يف السفينة، فقال تعاىل

 نيالَملْعا أبقينا تلك السفينة : يعين] ١٥:العنكبوت[ل تذكرياً وعربة للناس إىل يوم الدين، يتذكرون
ويذكر أنا نعلم يقيناً بأنه وجد يف األرض أنبياء . تلك السفينة اليت جنى فيها من آمن، وغرق من مل يؤمن

جاءوا برساالت، فصدقهم من صدقهم ممن أراد اهللا هدايته، وكذم من كذم ممن كتب اهللا عليهم 
بياء ومن آمن م، وأهلك اهللا املكذبني وانتقم منهم، نعلم ذلك يقيناً، ولو مل فنجى اهللا األن. الشقاوة

فقص اهللا علينا قصة نوح وقصة هود وقصة إبراهيم وعاد ومثود وقوم شعيب وأصحاب . يقصه اهللا علينا
ة األيكة، وقصة فرعون، قص اهللا هذه القصص، وذكر الشارح أن اهللا تعاىل أمر باالعتبار ا، فبعد قص

  ، وهكذا بعد قصة إبراهيم وقصة نوح،)إِنَّ في ذَلك آليةً: (موسى قال
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فاحلاصل أنا نعلم . لعربة وموعظة: يعين) إِنَّ في ذَلك آليةً: (إىل آخر القصص يف سورة الشعراء يقول
 أيدهم باملعجزات اليت يقيناً بأن اهللا تعاىل أرسل رسالً، وأن أولئك الرسل مرسلون من اهللا، وأنه تعاىل

أجراها على أيديهم، وأعجزت البشر، وأعجزت أهل زمام، وحاولوا أن يعارضوها كما حكى اهللا عن 
فرعون ملا رأى تلك اآليات مع موسى فاعتربها سحراً، فجاء بالسحرة الذين ألقوا حباهلم وعصيهم، 

ه، فعرف السحرة أن هذا ليس فخيل إىل موسى أا تسعى، ولكن ملا ألقى عصاه التقمت ذلك كل
إِنه لَكَبِريكُم الَّذي : سحراً، وأنه من اهللا تعاىل؛ فآمنوا واستجابوا لذلك، فعند ذلك بطش م وقال

 رحالس كُملَّمفهؤالء ملا كانوا ذوي معرفة بالسحر وعرفوا أن هذا ال يشبهه آمنوا]. ٧١:طه[ع .
ء اهللا تعاىل صادقون فيما بلغوه، وأم جاءوا بالشرائع اإلهلية اليت منها فاحلاصل أنا نعلم يقيناً أن أنبيا

الشريعة احملمدية وأا والشرائع اليت قبلها كلها متفقة على أصل واحد، وهو العقيدة والتوحيد، قال 
كل منهم جاء : أي] ٣٦:النحل[الطَّاغُوت ولَقَد بعثْنا في كُلِّ أُمة رسوالً أَنْ اُعبدوا اللَّه واجتنِبوا : تعاىل

فإذاً املسلم يعتقد صحة الرسالة، وأن الرسل . ذه الرسالة، وإمنا تنوعت الشرائع يف األوامر والنواهي
  .صادقون، وذلك ركن من أركان اإلميان

  إخبارهم مبا سيكون ووقوعه
…  
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اتر من أحوال األنبياء وأوليائهم وأعدائهم علمنا يقيناً وحنن اليوم إذا علمنا بالتو: [قال رمحه اهللا تعاىل
أم أخربوا األمم مبا سيكون من انتصارهم : منها: أم كانوا صادقني على احلق من وجوه متعددة

ما أحدثه اهللا هلم من نصرهم وإهالك عدوهم، إذا عرف الوجه : ومنها. وخذالن أولئك وبقاء العاقبة هلم
أن من : ومنها. فرعون وغرق قوم نوح وبقية أحواهلم؛ عرف صدق الرسلالذي حصل عليه كغرق 

عرف ما جاء به الرسل من الشرائع وتفاصيل أحواهلا، تبني له أم أعلم اخللق، وأنه ال حيصل مثل ذلك 
من كذاب جاهل، وأن فيما جاءوا به من الرمحة واملصلحة واهلدى واخلري وداللة اخللق على ما ينفعهم 

زيادة على ]. يضرهم، ما يبني أنه ال يصدر إال عن راحم برٍ يقصد غاية اخلري واملنفعة للخلقومنع ما 
املعجزات اليت أجراها اهللا تعاىل على أيديهم هذه اآليات اليت ذكرها، إذا تأملها املتأمل صدق بأا من 

وا بأن اهللا يهلك فأخرب. اهللا، وصدق بأم جاءوا من عند اهللا، وأم مرسلون صادقون فيما بلغوه
املكذبني وينجي املصدقني ووقع ما أخربوا به، فأهلك اهللا أعداءه وأجنى أولياءه، كما حكى اهللا تعاىل 

إِنا لَننصر رسلَنا والَّذين آمنوا في : وأخربوا بأن اهللا ينصر أولياءه وخيذل أعداءه، كما يف قوله. ذلك
مويا وينالد اةيالْح ادهاَألش قُومفوقع ما أخربوا به، وأخربوا بأمور مستقبلة مل تقع فوقعت ]٥١:غافر[ ي ،

وأخربوا بأن هذه الشرائع . ووافقت ما أخربوا به سواء بسواء، وذلك دليل صدقهم وصحة رسالتهم
تأخر من اهللا، وبالتأمل عرف صدقهم، حيث تواتر عن األنبياء ما يدل على اتفاق شريعتهم، فصدق امل

ومصدقاً لما : فحكى اهللا عن عيسى أنه قال. منهم من قبله ووافق ما جاء به، وأيد املتقدم من يأيت بعده
 اةروالت نم يدي نيوحكى عنه أنه قال]٥:آل عمران[ب ، : دمأَح همي اسدعب ني مأْتولٍ يسراً بِرشبمو

   يصدق األولوهكذا الرسل]. ٦:الصف[
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والشك أن ذلك كله مع اجتماعه دليل صدق وصحة . منهم من قبله، ويبشر مبن بعده، أو يأمر بأن يتبع
وحنن نعلم يقيناً أنه كان يف األرض رسل، وكان هلم أمم، . ما جاءوا به من الرسالة، وأا من اهللا تعاىل

ذم مكذبون، وبقيت شرائعهم بعدهم، وجنى وجاءوا بشرائع وبلغوها ألممهم، وصدقهم مصدقون وك
ونعلم صدقهم ذه املعجزات . اهللا املؤمنني وأهلك املكذبني، نعلم ذلك بالتواتر زيادة على خرب اهللا تعاىل

  .اليت أجراها اهللا تعاىل على أيديهم
  ]١٥[شرح العقيدة الطحاوية 

خامت النبيني وإمام املتقني وسيد املرسلني وحجة بعث اهللا حممداً صلى اهللا عليه وسلم رمحة للعاملني، وجعله 
  .اهللا على مجيع العاملني، وفضله على مجيع خلقه، وأوجب على كل من مسع به أن يتبعه



  الرسول صلى اهللا عليه وسلم وعموم رسالته
…  
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 وبسطها موضع ولذكر دالئل نبوة حممد صلى اهللا عليه وسلم من املعجزات: [قال املؤلف رمحه اهللا تعاىل
بل إنكار رسالته صلى اهللا عليه وسلم طعن يف الرب . آخر، وقد أفردها الناس مبصنفات كالبيهقي وغريه

 بل جحد للرب بالكلية -تعاىل اهللا عن ذلك علواً كبرياً-تبارك وتعاىل، ونسبته إىل الظلم والسفه 
ملك ظامل، فقد يأ له أن يفتري على وإنكار، وبيان ذلك أنه إذا كان حممد عندهم ليس بنيب صادق، بل 

اهللا ويتقول عليه، ويستمر حىت حيلل وحيرم، ويفرض الفرائض، ويشرع الشرائع، وينسخ امللل، ويضرب 
الرقاب، ويقتل أتباع الرسل وهم أهل احلق، ويسيب نساءهم، ويغنم أمواهلم وذراريهم وديارهم، ويتم له 

 أمر اهللا له به وحمبته له، والرب تعاىل يشاهده وهو يفعل ذلك حىت يفتح األرض، وينسب ذلك كله إىل
بأهل احلق، وهو مستمر يف االفتراء عليه ثالثاً وعشرين سنة، ومع ذلك كله يؤيده وينصره، ويعلي 

وأبلغ من ذلك أنه جييب دعواته، ويهلك . أمره، وميكن له من أسباب النصر اخلارجة عن عادة البشر
هذا وهو عندهم يف غاية الكذب واالفتراء والظلم؛ فإنه ال أظلم ممن كذب أعداءه، ويرفع له ذكره، 

على اهللا، وأبطل شرائع أنبيائه، وبدهلا وقتل أولياءه، واستمرت نصرته عليهم دائماً، واهللا تعاىل يقره على 
ر، ولو ال صانع للعامل وال مدب: فيلزمهم أن يقولوا. ذلك، وال يأخذ منه باليمني، وال يقطع من الوتني

كان له مدبر قدير حكيم ألخذ على يديه، ولقابله أعظم مقابلة، وجعله نكاالً للصاحلني؛ إذ ال يليق 
بامللوك غري ذلك، فكيف مبلك امللوك وأحكم احلاكمني؟ وال ريب أن اهللا تعاىل قد رفع له ذكره، وأظهر 

 ال ننكر أن كثرياً من الكذابني قام دعوته والشهادة له بالنبوة على رءوس األشهاد يف سائر البالد، وحنن
يف الوجود وظهرت له شوكة، ولكن مل يتم أمره ومل تطل مدته، بل سلط اهللا عليه رسله وأتباعهم 
فقطعوا دابره واستأصلوه، فهذه سنة اهللا اليت قد خلت من قبل، حىت إن الكفار يعلمون ذلك، قال 

  أَم يقُولُونَ: تعاىل
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رتن راعش وننالْم بير بِه صب * نيصبرتالْم نم كُمعي موا فَإِنصبرأفال تراه ]٣١-٣٠:الطور[قُلْ ت ،
خيرب أن كماله وحكمته وقدرته تأىب أن يقر من تقول عليه بعض األقاويل، فالبد أن جيعله عربة لعباده 

أَم يقُولُونَ افْترى علَى اللَّه كَذباً فَإِنْ يشأ اللَّه : ىلكما جرت بذلك سنته يف املتقولني عليه، وقال تعا



 لَى قَلْبِكع متخوهنا انتهى جواب الشرط، مث أخرب خرباً جازماً غري معلق أنه ميحو ]٢٤:الشورى[ي ،
 أَنزلَ اللَّه علَى بشرٍ من شيء وما قَدروا اللَّه حق قَدرِه إِذْ قَالُوا ما: الباطل وحيق احلق، وقال تعاىل

بدأ الشارح أوالً ]. ، فأخرب سبحانه أن من نفى عنه اإلرسال والكالم مل يقدره حق قدره]٩١:األنعام[
ببيان أن دالئل نبوة حممد صلى اهللا عليه وسلم كثرية، وقد أفردت بالتآليف، وذكر منها ابن كثري يف 

دالئل (لكثري، وتتبعها الكثريون، ومن أوسع من توسع فيها البيهقي يف تارخيه يف آخر السرية الشيء ا
، وهكذا غريهم، ومبجموعها )دالئل النبوة(الذي هو مطبوع، وكذلك أبو نعيم له أيضاً كتاب ) النبوة

مث إن . وبأكثرها يعلم ويتيقن أنه صلى اهللا عليه وسلم صادق فيما جاء به، فكيف مبجموعها مع كثرا
ضرب مثالً يف أن املكذبني لنبينا صلى اهللا عليه وسلم كاليهود والنصارى، وكذلك سائر الشارح 

املكذبني، ال شك أم قد سبوا اهللا وتنقصوه غاية التنقص من حيث ال يشعرون، وذلك بأن منهم من 
 من  فكثري من اليهود يدعون أنه كذاب وأنه مفترٍ، وكذلك أيضاً كثري-قاتلهم اهللا-يقول بأنه كذاب 

إنه رسول إىل العرب فقط وليس برسول إىل غريهم، : النصارى ومن الوثنيني وغريهم، وآخرون يقولون
أنتم قد تنقصتم اهللا غاية التنقص، وذلك : -كما قال الشارح رمحه اهللا-فيقال هلؤالء . فرسالته خاصة

ت وهو كذاب يف ألنكم ادعيتم أنه كذاب، واهللا تعاىل ينصره وهو مع ذلك يتصرف هذه التصرفا
  زعمكم، ومع ذلك يدعي أنه مرسل من اهللا

)١/٢٩٩(  

  

فيحلل أشياء وحيرم أشياء، ويبطش بالناس، ويقتل ويأسر ويوثق وينتقم، ويسيب الذراري، ويقتل اآلباء، 
وحيبس، ويفتح البالد، ويدوخ العباد، وجيول يف األرض كما هو الواقع، وهو مع ذلك كذاب مفترٍ 

يؤيده ويقويه وينصره وميده باملعجزات وميده باملالئكة اليت تقويه، وجييب دعواته، بزعمكم، واهللا 
وينتصر له وهو يعلم أنه كذاب وأنه مفترٍ، فهذا بال شك تنقص هللا تعاىل، وحكمة اهللا تأىب إال أن ينتقم 

 م أنواع العقوبات، وأنزل م أنواع ممن كفر كما انتقم من الذين كذبوا الرسل فيما سبق وأحل
َألخذْنا * ولَو تقَولَ علَينا بعض اَألقَاوِيلِ : وقد ذكر اهللا تعاىل أنه ينتقم منه لو كذب، قال تعاىل. املثالت

أنه لو كان متقوالً وكاذباً النتقمنا منه : يعين] ٤٦-٤٤:احلاقة[ثُم لَقَطَعنا منه الْوتني * منه بِالْيمنيِ 
ه بطشاً شديداً، وأمتناه وقطعنا دابره كما فعلنا ذلك مبن كذب وافترى، فإنه ظهر يف زمن النيب وبطشنا ب

صلى اهللا عليه وسلم بعض املفترين والكذابني ولكن ما متعوا، ومنهم رجل تسمى باألسود العنسي 
 ادعى النبوة الذي تنبأ يف اليمن، ولكن ما لبث إال ثالثة أشهر حىت قتل، ومنهم مسيلمة الكذاب الذي

يف آخر العهد النبوي وبعد موت النيب صلى اهللا عليه وسلم، وبايعه أكثر من مائة ألف، وملا غزاهم 
الصحابة يف حنو عشرة آالف أو أقل مل يقفوا دوم، بل سلط عليه من قتله، فقتله عبد أسود، مث بعد 



لكن رسالة هذا النيب . ترى عليهذلك اضمحلت دعوته ومل يبق هلا أثر، فهذه سنة اهللا فيمن كذب واف
 تزداد قوة وعلواً -واحلمد هللا-الكرمي باقية مستمرة، وهي اآلن يف القرن اخلامس عشر، وهي مع ذلك 

وظهوراً، وأتباعه الذين ينتمون وينتسبون إىل رسالته هلم التمكن وهلم القوة، فكلما حققوا السري على 
: ، وقوله تعاىل]٤٠:احلج[ولَينصرنَّ اللَّه من ينصره :  تعاىلطريقته والتمسك بسنته يتحقق فيهم قول اهللا

  :وقوله تعاىل] ٥١:غافر[إِنا لَننصر رسلَنا 

)١/٣٠٠(  

  

 كُمرنصي وا اللَّهرنص٧:حممد[إِنْ ت [نَ : وقوله تعاىللَواَألع متأَنو]إِنَّ : وقوله تعاىل] ١٣٩:آل عمرانو
]. ٢٢:اادلة[أَال إِنَّ حزب اللَّه هم الْمفْلحونَ : وقوله تعاىل] ١٧٣:الصافات[ لَهم الْغالبونَ جندنا

وحتقق ذلك كله يف أتباع هذا النيب الكرمي، فدل ذلك يقيناً على أنه صادق مصدق شهدت برسالته 
 دينه كما وعد بذلك يف العقول، وشهدت بصدقه القلوب، وعرف ذلك اخلاص والعام، وأظهر اهللا

هو الَّذي أَرسلَ رسولَه بِالْهدى ودينِ الْحق ليظْهِره علَى الدينِ كُلِّه ولَو كَرِه الْمشرِكُونَ : قوله
، فصدق اهللا هذا الوعد وأظهره على الدين كله حىت دخل دين اإلسالم يف أكثر املعمورة ]٣٣:التوبة[

اع األرض، وبقي ظاهراً جلياً كلما متسك أهله به أظهرهم اهللا تعاىل وقواهم، وال شك أن ويف أكثر بق
هذا دليل على أن هذه الشريعة من اهللا، وأن الذي جاء ا هو الصادق املصدوق عليه أفضل الصالة 

  . ......وأمت التسليم
  الفرق بني النبوة والرسالة

…  

)١/٣٠١(  

  

 ذكروا فروقاً بني النيب والرسول، وأحسنها أن من نبأه اهللا خبرب السماء إن وقد: [قال املؤلف رمحه اهللا
أمره أن يبلغ غريه فهو نيب رسول، وإن مل يأمره أن يبلغ غريه فهو نيب وليس رسوالً، فالرسول أخص من 

النيب، فكل رسول نيب وليس كل نيب رسوالً، ولكن الرسالة أعم من جهة نفسها، فالنبوة جزء من 
الة، إذاً الرسالة تتناول النبوة وغريها، خبالف الرسل فإم ال يتناولون األنبياء وغريهم، بل األمر الرس

وإرسال الرسل من أعظم نعم اهللا على . بالعكس، فالرسالة أعم من جهة نفسها وأخص من جهة أهلها
ه علَى الْمؤمنِني إِذْ بعثَ فيهِم لَقَد من اللَّ: خلقه، وخصوصاً حممداً صلى اهللا عليه وسلم، كما قال تعاىل

رسوالً من أَنفُِسهِم يتلُو علَيهِم آياته ويزكِّيهِم ويعلِّمهم الْكتاب والْحكْمة وإِنْ كَانوا من قَبلُ لَفي ضاللٍ 



ذكر أن هناك ]]. ١٠٧:األنبياء[ا رحمة للْعالَمني وما أَرسلْناك إِلَّ: ، وقال تعاىل]١٦٤:آل عمران[مبِنيٍ 
وما أَرسلْنا من قَبلك من رسولٍ وال : فرقاً بني الرسول والنيب، وقد عطف اهللا بعضهم على بعض يف قوله

 بِيلزم ، وأكثرهم على أن الرسول هو الذي يكلف بالتبليغ، فإذا مل يكلف بالتبليغ ومل ي]٥٢:احلج[ن
فإذاً الرسالة أخص، واألنبياء أكثر من الرسل، ولذلك ورد يف عددهم . بذلك فهو نيب وليس برسول

أم أكثر من مائة ألف نيب، وأن الرسل ثالمثائة وثالثة عشر رسوالً، وقد ذكر اهللا يف القرآن عدداً 
، وال شك أن نبينا ]٧٨:غافر[ نقْصص علَيك منهم من قَصصنا علَيك ومنهم من لَم: منهم، قال تعاىل

. حممداً صلى اهللا عليه وسلم هو خامت األنبياء ورسالته هي خامتة الرساالت وشريعته هي آخر الشرائع
وال شك أن إرسال الرسل إىل أهل األرض نعمة من اهللا؛ وذلك ليبلغوهم شرع اهللا عندما يعظم اجلهل 

  لغفلة، ويطول زمن الفترة، ويقع الناسويتراكم على القلوب، وتطول ا

)١/٣٠٢(  

  

يف املعاصي والكفر، وحيق عليهم العذاب، عند ذلك يرسل اهللا إليهم رسالً، فريسل إليهم ذلك الرسول 
يبني هلم ما وقعوا فيه من اجلهاالت، وما أخطئوا فيه من األعمال، ويدعوهم إىل الرجوع إىل رم وإىل 

شركيات، وإىل اتباع الشريعة والطاعة هللا ولرسله، فإذا أصروا وعاندوا ترك البدع والضالالت وال
وقد ذكر اهللا أن رسالة نبينا حممد عليه الصالة والسالم . أهلكهم، وإذا آمنوا نصرهم وأيدهم وقواهم

نِني إِذْ بعثَ لَقَد من اللَّه علَى الْمؤم: من أعظم املنن على هذه األمة وأكرب النعم يف موضعني يف القرآن
 كِّيهِمزيو هاتآي هِملَيلُوا عتي فُِسهِمأَن نوالً مسر يهِمي : ، ويف املوضع اآلخر]١٦٤:آل عمران[فالَّذ وه

ابتالْك مهلِّمعيو كِّيهِمزيو هاتآي هِملَيلُو عتي مهنوالً مسر نييي اُألمثَ فعةَ بكْمالْحفذكر ]٢:اجلمعة[ و ،
أن ذلك منة من اهللا عليهم حيث أصبح سبباً يف انتشاهلم من اجلهاالت وإخراجهم من الظلمات إىل 

 هو الَّذي ينزلُ علَى عبده آيات بينات ليخرِجكُم من الظُّلُمات إِلَى النورِ وإِنَّ: النور، كما يف قوله تعاىل
 يمحر ُءوفلَر بِكُم فإذاً هذه الرسالة نعمة من اهللا، وقبله كان الناس يف جهالة ال ]. ٩:احلديد[اللَّه

يعرفون ملاذا وال مباذا أمروا، وال مباذا كلفوا، فيعبدون األوثان، ويشركون باهللا، ويستحلون احملرمات، 
حلالل وال حرام، فهم جهلة يف غاية اجلهل، وليس عندهم إميان بالبعث واجلزاء والنشور، وال معرفة 

فلما جاءت هذه الشريعة أصبحوا عارفني حق املعرفة فيهم، وزالت عنهم تلك األمور اجلاهلية، 
وأصبحوا ذوي معرفة وذوي إميان، وتلك منة اهللا على عباده، فما عليهم إال أن يشكروا رم على ما 

، ]١٥٢:البقرة[كُرونِي أَذْكُركُم واشكُروا لي وال تكْفُرون فَاذْ: قال اهللا تعاىل. أعطاهم اهللا ووهبهم
  فبعدما أخرب بأنه أرسل هذا الرسول ليبني

)١/٣٠٣(  



  

هلم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب واحلكمة أمرهم بذكره وبشكره، وال شك أن مظهره أن يطيعوا هذا 
ه هي أن ينصرهم اهللا تعاىل ويؤيدهم ويقويهم، الرسول وأن يتبعوه وأن يعملوا بشريعته، وفائدته ونتيجت
  .ويعزهم ويظهر دينهم على الدين كله ولو كره املشركون

  ختم النبوة مبحمد صلى اهللا عليه وسلم
…  

ولَكن رسولَ اللَّه وخاتم النبِيني : قال تعاىل). وإنه خامت األنبياء: (وقوله: [قال املؤلف رمحه اهللا
مثلي ومثل األنبياء كمثل قصر أُحسن بنيانه، وترك منه : (، وقال صلى اهللا عليه وسلم]٤٠:األحزاب[

موضع لبنة، فطاف به النظار يتعجبون من حسن بنائه إال موضع تلك اللبنة، ال يعيبون سواها، فكنت أنا 
هللا عليه وقال صلى ا. أخرجاه يف الصحيحني) سددت موضع تلك اللبنة، ختم يب البنيان وختم يب الرسل

أنا حممد، وأنا أمحد، وأنا املاحي ميحو اهللا يب الكفر، وأنا احلاشر الذي حيشر الناس : إن يل أمساًء : (وسلم
قال رسول : ويف صحيح مسلم عن ثوبان قال). على قدمي، وأنا العاقب، والعاقب الذي ليس بعده نيب

ون، كلهم يزعم أنه نيب، وأنا خامت النبيني وإنه سيكون من أميت كذابون ثالث: (اهللا صلى اهللا عليه وسلم
: فضلت على األنبياء بست: (أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: وملسلم . احلديث.) ال نيب بعدي

أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت يل الغنائم، وجعلت يل األرض مسجداً وطهوراً، 
 فمن صفاته عليه الصالة والسالم أنه خامت األنبياء، )].وأرسلت إىل اخللق كافة، وختم يب النبيون

وألجل ذلك صارت شريعته خامتة الشرائع، وكذلك حكم ببقائها إىل أن تقوم الساعة ال تنسخها 
إِنا : فهذه األدلة تدل على أنه آخر األنبياء، واألنبياء قبله كثري، قال تعاىل. شريعة، وال يأيت بعده نيب

قَالُوا بلَى قَد : ، وقال تعاىل]٢٤:فاطر[حق بشرياً ونذيراً وإِنْ من أُمة إِالَّ خال فيها نذير أَرسلْناك بِالْ
 يرذا ناَءنوالنذر هم األنبياء أو الرسل أو املنذرون] ٩:امللك[ج  

)١/٣٠٤(  

  

  .هلم
  صالحية التشريع وعمومه دليل على ختم الرسالة

…  
عاىل فضيلة هذه الشريعة وميزا ومالءمتها لكل زمان ولكل مكان، وصالحيتها لكل جيل وملا علم اهللا ت

ولكل قطر ولكل أهل موطن، وعدم منافاا للمصاحل العامة واخلاصة جعلها اهللا شريعة عامة، فكان من 
ة ضمن رسالة هذا النيب الكرمي أن أرسل إىل الناس عامة قاصيهم ودانيهم، وأن جعلت رسالته خامت



للرساالت حبيث ال ينسخها بعده من يأيت، وقد ذكر أنه يأيت بعده ابن مرمي يف قوله عليه الصالة 
يوشك أن يرتل فيكم ابن مرمي عليه السالم حكماً مقسطاً، فيكسر الصليب، ويقتل اخلرتير، : (والسالم

حت هذه الشريعة من فأصب) ويضع اجلزية، ويفيض املال حىت ال يقبله أحد، ولكنه حيكم ذه الشريعة
شرفها ومن صالحيتها أا هي آخر الشرائع، وأصبح هذا النيب لشرفه وميزته آخر األنبياء، فهكذا 

  .نعتقد
  كذب مدعي النبوة بعده صلى اهللا عليه وسلم

…  

)١/٣٠٥(  

  

وكل من ادعى النبوة بعد حممد صلى اهللا عليه وسلم فإنه كذاب مهما كان، ويف احلديث الذي سبق 
 النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه يأيت بعده ثالثون كذاباً كلهم يزعم أنه نيب، ولكن مساهم كذابني، أخرب

وقد ذكر بعض العلماء أنه خرج من هؤالء الثالثني عدد . وهو عليه السالم آخر األنبياء وخامت الرسل
 واحد أو اثنان، أي أن ما بقي إال: يعين. إنه خرج منهم سبعة وعشرون أو مثانية وعشرون: كثري، فقيل

ومراده أن من هؤالء الثالثني من يأيت بشبهات ويصدقه بعض العوام، . آخرهم املسيح الدجال الكذاب
ويقع بسببه فتنة، ويغتر وينخدع به أناس، ويكون له أتباع ومن يؤيده وينتصر له، ومن آخر من خرج 

ه نيب، وادعى أنه يأتيه الوحي يف البالد الشرقية أو تنبأ يف هذه القرون غالم أمحد القادياين الذي ادعى أن
يف اهلند، وقد عظمت الفتنة به وانتشر أتباعه ومسوا بالقاديانية، وال يزالون متمكنني إىل هذا اليوم، وال 
يزال العلماء يضللوم ويردون عليهم ويبدعوم ويبينون ضالالم وأكاذيبهم، ومع ذلك ال يزالون 

ى ذلك الذي ادعى لنفسه أنه يأتيه الوحي ال شك أا دعوى باطلة يكذا أدىن منتشرين، مع أن دعو
وقبله وقبله ولكن قد جيد من يتتبع التاريخ عدداً كثرياً قد يزيدون على . من يتأمل بعقل وبأدىن معرفة

ثر من املئات يدعون أم يأتيهم الوحي وأم أنبياء، حىت يف زماننا هذا يف الوقت القريب قد جاء أك
عشرة كلهم يدعون ذلك، ولكن غالب ذلك عن نقص يف العقل، وعن وسواس جيعل يف الرأس خيلف 

فكرة اإلنسان، وعن وساوس شيطانية خييل ا إىل ذلك اإلنسان املدعي هذه الدعوى ويزين له 
فإخباره أنه وقد وقع هذا يف القرون املتقدمة كثرياً، . الشيطان، وال ينخدع الناس به وال يعملون بقوله

خيرج يف أمته ثالثون كذاباً يدعون أم أنبياء املراد به من هلم شبهات، ومن هلم قوة يتمكنون ا ويتبعهم 
وعلى كل . فئام من الناس، وليس املراد كل من ادعى أنه نيب، ولكن من اخندع به ومن اغتر مبقالته

  حال فاألدلة واضحة بأن

)١/٣٠٦(  



  

لسالم هو خامت األنبياء والرسل، وال عربة مبن جاء بعده وادعى ذلك، كما ذكر حممداً عليه الصالة وا
الشخص الذي : ، يعين)ال نيب بعدي: (إن حممداً يقول: ، وادعى أنه نيب، وقال)ال(أن رجالً مسى نفسه 

وهكذا ]. ٤٠:زاباألح[وخاتم النبِيني : نيب بعدي، ويرد عليه باآلية الكرمية، وهي قوله تعاىل) ال(امسه 
ال نبية : ومل يقل) ال نيب بعدي: (إن حممداً يقول: ذكروا يف زمن قريب أن امرأة ادعت أا نبية، وقالت

وما أَرسلْنا من قَبلك إِالَّ رِجاالً نوحي : وال شك أن الرسالة جاءت يف الرجال، كما يف قوله تعاىل. بعدي
 هِمث اهللا النبوة إال يف الرجال، والصحيح أن مرمي ابنة عمران إمنا هي ، ومل يبع]١٠٩:يوسف[إِلَي

مل تصل إىل درجة النبوة ومل يرتل عليها الوحي، و ] ٧٥:املائدة[وأُمه صديقَةٌ : صديقة كما قال تعاىل
ا إِلَى وأَوحين: الوحي الذي أنزل على أمها إمنا هو وحي إهلام، وكذلك الوحي الذي أنزل على أم موسى

وعلى كل حال فنبوة حممد هي آخر النبوات، وشريعته هي . هذا وحي إهلام] ٧:القصص[أُم موسى 
  . على سبيل النجاة-إن شاء اهللا-آخر الشرائع، واملتمسك ا 

  إمامته صلى اهللا عليه وسلم لألتقياء
…  

)١/٣٠٧(  

  

والنيب صلى اهللا . يقتدون به: الذي يؤمت به أياإلمام ). وإمام األتقياء: (وقوله: [قال املؤلف رمحه اهللا
آل [قُلْ إِنْ كُنتم تحبونَ اللَّه فَاتبِعونِي يحبِبكُم اللَّه : عليه وسلم إمنا بعث لالقتداء به؛ لقوله تعاىل

هذه من صفاته عليه الصالة والسالم، ال ]. ، وكل من اتبعه واقتدى به فهو من األتقياء]٣١:عمران
إِنَّ : القدوة، فاإلمام هو الذي يقتدى به، وقد وصف اهللا إبراهيم باألمة يف قوله: شك أن اإلمامة معناها

واجعلْنا : وقد امتدح اهللا عباده الذين يقولون. قدوة يقتدى به: يعين] ١٢٠:النحل[إِبراهيم كَانَ أُمةً 
قَالَ إِني جاعلُك للناسِ : ل اهللا إبراهيم كذلك يف قوله، وكذلك قد جع]٧٤:الفرقان[للْمتقني إِماماً 

 نيمي الظَّالدهالُ عني قَالَ ال يتيذُر نماماً قَالَ ووإذا كان النيب صلى اهللا عليه وسلم ]. ١٢٤:البقرة[إِم
 العادات أو يف العبادات، فإن إماماً فإنه يقتدى به، واالقتداء به يعم االقتداء به وبكل ماجاء به، سواء يف

كان من العبادات ومن القربات فالعبد يفعلها على أا طاعة حيتسب األجر فيها، فالطاعات والعبادات 
هي ما جاء ا عن ربه باحلالل واحلرام، وجاء بالطاعات واحلسنات، فنفعلها على أا من سنته، فنحافظ 

ت يف شريعته، وكذلك على الطهارة سواء باملاء أو بالتراب على الصلوات فرائضها ونوافلها؛ ألا جاء
أو حنو ذلك، فهذه من شريعته نتبعه ونقتدي به فيها، وكذلك سائر العبادات كالصيام والصدقة واحلج 
واجلهاد والدعوة إىل اهللا والذكر والقراءة وما أشبهها، فهذه تفعل على أا من العبادة يتبع فيها شرع 



مي، وأما العادات فنفعلها إذا نقلت عنه عليه الصالة والسالم على أا أوىل من غريها وإن هذا النيب الكر
ومعلوم عنه عليه . األمور اليت كانت معموالً ا قبل اإلسالم: كان غريها جائزاً، واملراد بالعادات

  دخلالصالة والسالم أنه قبل اإلسالم كان يأكل ويشرب ويلبس وينام ويتزوج، وكذلك كان ي

)١/٣٠٨(  

  

وخيرج، ويركب ويرتل، ويسافر ويرحل، ويقيل، فالعادات هي األمور املعتادة، فهذه العادات إذا فعلها 
العبد اقتداء واتباعاً وحمبة فقد يثاب عليها وإن كانت مما قد تستدعيه النفس، كما أخرب عليه الصالة 

 أثيب عليها، فيثاب على طلبه الرزق من أجل أن والسالم بأن العبد إذا فعلها اقتداء واتباعاً بنية صادقة
يعف نفسه، وألجل أن يقوت من حتت يده، ويثاب على إعفافه لزوجته وإن كان ذلك من األمور 

، وإذا )إنك لن تنفق نفقة تبتغي وجه اهللا إال أجرت عليها: (الطبيعية، ويثاب على نفقته على أهله؛ لقوله
وعلى كل حال فكونه عليه الصالة والسالم إماماً ألمته .  عقابفعل ذلك على أنه عادة فال ثواب وال

وباألخص املتقني منهم، فهذا يعم كل ما جاء به من الشرع، ويكون أتباعه يف ذلك هلم النصيب األكرب 
  .على هذا االتباع

  سيادته صلى اهللا عليه وسلم املرسلني وفضله عليهم
…  

)١/٣٠٩(  

  

أنا سيد ولد آدم يوم : (قال صلى اهللا عليه وسلم). وسيد املرسلني: (وقوله: [قال املؤلف رمحه اهللا تعاىل
: ويف أول حديث الشفاعة. رواه مسلم )القيامة، وأول من ينشق عنه القرب، وأول شافع، وأول مشفع

قال : ، وروى مسلم و الترمذي عن واثلة بن األسقع رضي اهللا عنه قال)أنا سيد الناس يوم القيامة(
إن اهللا اصطفى كنانة من ولد إمساعيل، واصطفى قريشاً من كنانة، : ( صلى اهللا عليه وسلمرسول اهللا

يشكل على هذا قوله صلى اهللا عليه : فإن قيل). واصطفى من قريش بين هاشم، واصطفاين من بين هاشم
 ال تفضلوين على موسى؛ فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فأجد موسى: (وسلم

أخرجاه يف الصحيحني، فكيف ) باطشاً جبانب العرش، فال أدري هل أفاق قبلي، أو كان ممن استثىن اهللا
؟ فاجلواب أن هذا كان له )أنا سيد ولد آدم وال فخر: (جيمع بني هذا وبني قوله صلى اهللا عليه وسلم

أتقول هذا : الال والذي اصطفى موسى على البشر فلطمه مسلم وق: سبب؛ فإنه كان قد قال يهودي
ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بني أظهرنا؟ فجاء اليهودي فاشتكى من املسلم الذي لطمه، فقال النيب 



صلى اهللا عليه وسلم هذا؛ ألن التفضيل إذا كان على وجه احلمية والعصبية وهوى النفس كان مذموماً، 
ولَقَد : وقد قال تعاىل. ن اهللا حرم الفخربل نفس اجلهاد إذا قاتل الرجل محية وعصبية كان مذموماً؛ فإ

تلْك الرسلُ فَضلْنا بعضهم علَى بعضٍ منهم : وقال تعاىل] ٥٥:اإلسراء[فَضلْنا بعض النبِيني علَى بعضٍ 
 اتجرد مهضعب فَعرو اللَّه كَلَّم نا هو التفضيل على وجه الفخر، فعلم أن املذموم إمن] ٢٥٣:البقرة[م

ال تفضلوا بني : (أو على وجه االنتقاص باملفضول، وعلى هذا حيمل أيضاً قوله صلى اهللا عليه وسلم
ولكن بعض . إن كان ثابتاً، فإن هذا قد روي يف نفس حديث موسى وهو يف البخاري وغريه) األنبياء

  ال علة فيه باتفاقهم، وقد أجابإن فيه علة؛ خبالف حديث موسى فإنه صحيح : الناس يقول

)١/٣١٠(  

  

ال تفضلوا : (، وقوله)ال تفضلوين على موسى: (بعضهم جبواب آخر، وهو أن قوله صلى اهللا عليه وسلم
أنا : (ال تفضل بعض الرسل على بعض بعينه، خبالف قوله: ي عن التفضيل اخلاص، أي) بني األنبياء

فالن أفضل أهل البلد ال : فال مينع منه، وهذا كما لو قيلفإنه تفضيل عام ) سيد ولد آدم وال فخر
مث إين رأيت الطحاوي رمحه اهللا قد . فالن أفضل منك: يصعب على أفرادهم، خبالف ما لو قيل ألحدهم

وصف النيب صلى اهللا عليه وسلم بأنه سيد ولد آدم، وسيد ]. أجاب ذا اجلواب يف شرح معاين اآلثار
د املرسلني، ويطلق السيد على الشريف، وعلى املطاع، وعلى كبري القوم، وعلى الناس يوم القيامة وسي

أفضلهم أو من له حرمة فيهم الذي إذا أشار عليهم أطاعوه، والذي حيترمونه ويقدرونه، ويعرفون له 
ميزته وشرفه وفضله، وقد ورد ما يدل على النهي عن هذا اإلطراء، ووردت أحاديث تدل على 

  .اإلباحة
  يق بني إخباره صلى اهللا عليه وسلم عن فضله والنهي عن تفضيلهالتوف
…  

)١/٣١١(  

  

أنا : (، وكذلك قوله)أنا سيد الناس يوم القيامة: (وسبق قوله صلى اهللا عليه وسلم يف حديث الشفاعة
: ال أقول ذلك افتخاراً، وإمنا هو من باب التحدث بنعم اهللا، عمالً بقوله: يعين) سيد ولد آدم وال فخر

، وذكر السبب وهو أن الناس يوم القيامة يطلبون من يشفع ]١١:الضحى[وأَما بِنِعمة ربك فَحدثْ 
هلم، فيأتون آدم مث نوحاً مث إبراهيم وموسى وعيسى يطلبون منهم الشفاعة فكلهم يعتذر، حىت يأتون إليه 

ذا السبب الذي هو الشرف عليه الصالة والسالم فيكون بذلك سيداً حيث شفع، وال شك أن ه



أنت : (وأما دليل النهي فما ثبت أنه عليه الصالة والسالم قيل له. واملرتلة توجب له فضالً وشرفاً
أتينا رسول اهللا صلى : (، ويف حديث وفد بين عامر عن عبد اهللا بن الشخري قال)السيد اهللا: سيدنا، قال

: قال. أفضلنا فضالً، وأعظمنا قوالً: السيد اهللا، فقالوا: اليا سيدنا وابن سيدنا، فق: اهللا عليه وسلم فقلنا
هو خمافة أن ) سيد: (ولعل اجلمع بينهما أن يه عن قوهلم. إىل آخره) قولوا بقولكم أو ببعض قولكم

يغلوا فيه؛ ألم كانوا حديثي عهد باجلاهلية، فخاف أنه إذا أقرهم على هذه اللفظة أعطوه من خالص 
، وال يتكلموا بألفاظ فيها )عبد اهللا ورسوله: (، وأمرهم بأن يقولوا)السيد اهللا: ( وقالحق اهللا فمنعهم

من الزيادة والغلو، هكذا أخذ بعض العلماء، وهو جواب مقارب، وهو أنه فيمن خياف عليهم الغلو، 
 وصفه ومع ذلك فإن أفضل ما يوصف به اللفظ الذي اختاره لنفسه، وهو العبودية مع الرسالة والنبوة،

نيب اهللا، وعبد اهللا، : اهللا بالعبودية وبالرسالة وبالنبوة، فهذه األوصاف اليت وردت له يف القرآن، فنقول
وقد مر يف كالم الشارح أنه قد يعتذر أحد . سيدنا وسيد ولد آدم: ورسول اهللا، وهذا وال مينع أن نقول

الة والسالم قد اعترف بأن موسى كيف يكون سيد املرسلني وأفضل النبيني، وهو عليه الص: ويقول
؟ وأجاب الشارح كما مسعنا أن هذا يف الرد على من )ال تفضلوين على موسى: (أفضل منه، حيث قال

  يتعصب لشخص

)١/٣١٢(  

  

والذي اصطفى موسى على : بعينه؛ فإن ذلك األنصاري رضي اهللا عنه غار عندما مسع اليهودي يقول
تقول هذا وحممد بني أظهرنا؟ يعين أنه أشرف، وأنه الذي اصطفاه : فغار ولطم اليهودي، وقال. البشر

اهللا على البشر، فأمر بأال يفاضل بني األنبياء، وأمر بأال يفضل على موسى من باب االعتراف بفضل 
موسى، ومن باب التواضع منه عليه الصالة والسالم، وإال فقد عرف بأنه أفضل من غريه، ولو مل يكن 

ارفع : (الذي يشفع، والذي يبعثه اهللا مقاماً حمموداً، والذي تقبل شفاعته فيقال لهمن فضله إال أنه 
وكذلك ذكر السبب، وهذا السبب قد يكون مربراً ). رأسك، وقل يسمع، وسل تعطه، واشفع تشفع

ونفخ في : ولكن ال يقصد الفضل، فكون الناس يصعقون يوم القيامة الصعقة املذكورة يف قوله تعاىل
صورِ فَصعق من في السموات ومن في اَألرضِ إِالَّ من شاَء اللَّه ثُم نفخ فيه أُخرى فَإِذَا هم قيام ال

فأخرب بأن الناس يصعقون وبأنه أول من يفيق ويرفع رأسه عليه الصالة والسالم، ] ٦٨:الزمر[ينظُرونَ 
ال أدري هل أفاق قبلي أم كان ممن : (د أخذ بقائمة العرش، فيقوللكن جيد موسى قد أفاق قبله وق

وخر موسى صعقاً : ، وصعقة الطور يف قوله تعاىل)استثىن اهللا، أم جوزي بصعقة الطور
أن تلك الصعقة صارت حظه من الصعق، فلم يصعق ملا صعقوا، أو هو ممن : يعين] ١٤٣:األعراف[

أنه ممن : يعين] ٦٨:الزمر[ من في السموات ومن في اَألرضِ إِالَّ من شاَء اللَّه فَصعق: استثىن اهللا يف قوله



مل يصعق، أو أنه أفاق قبله، وإذا كان ممن أفاق قبله كان له مزية، أما إذا جوزي أو كان ممن استثىن اهللا 
وباجلملة فمحمد عليه الصالة . فال يدل ذلك على ميزة أو على فضل على حممد عليه الصالة والسالم

والسالم أفضل الرسل، وأمته أفضل األمم، بل وأكثرهم دخوالً اجلنة، فالذين يدخلون من أمته اجلنة 
  .أكثر من أمة موسى وغريه من األنبياء

)١/٣١٣(  

  

  الكالم على املفاضلة بني حممد ويونس عليهما السالم
…  

) ال تفضلوين على يونس: ( أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قالوأما ما يروى: [قال املؤلف رمحه اهللا تعاىل
ال يفسر هلم هذا احلديث حىت يعطى ماالً جزيالً، فلما أعطوه فسره بأن قرب : وأن بعض الشيوخ قال

وهذا يدل . يونس من اهللا وهو يف بطن احلوت، كقريب من اهللا ليلة املعراج، وعدوا هذا تفسرياً عظيماً
اهللا وبكالم رسوله لفظاً ومعىن، فإن هذا احلديث ذا اللفظ مل يروه أحد من أهل على جهلهم بكالم 

أنا خري من يونس بن : ال ينبغي لعبد أن يقول: (الكتب اليت يعتمد عليها، وإمنا اللفظ الذي يف الصحيح
:  أي، وهذا اللفظ يدل على العموم،)إين خري من يونس بن مىت فقد كذب: من قال: (، ويف رواية)مىت

ال ينبغي ألحد أن يفضل نفسه على يونس بن مىت، وليس فيه ي املسلمني أن يفضلوا حممداً على 
وقال . فاعل ما يالم عليه: يونس؛ وذلك ألن اهللا تعاىل قد أخرب عنه أنه التقمه احلوت وهو مليم، أي

 علَيه فَنادى في الظُّلُمات أَنْ ال إِلَه إِلَّا أَنت سبحانك وذَا النون إِذْ ذَهب مغاضباً فَظَن أَنْ لَن نقْدر: تعاىل
 نيمالظَّال نم تي كُنفقد يقع يف نفس بعض الناس أنه أكمل من يونس، فال حيتاج إىل ]. ٨٧:األنبياء[إِن

 اهللا يقول ما قال هذا املقام؛ إذ ال يفعل ما يالم عليه، ومن ظن هذا فقد كذب، بل كل عبد من عباد
، كما قال أول األنبياء وآخرهم، ]٨٧:األنبياء[ال إِلَه إِلَّا أَنت سبحانك إِني كُنت من الظَّالمني : يونس

]. ٢٣:األعراف[ين ربنا ظَلَمنا أَنفُسنا وإِنْ لَم تغفر لَنا وترحمنا لَنكُونن من الْخاسرِ: فأوهلم آدم قد قال
وآخرهم وأفضلهم وسيدهم حممد صلى اهللا عليه وسلم قال يف احلديث الصحيح حديث االستفتاح من 

اللهم أنت امللك ال إله إال : (إىل آخره قال) وجهت وجهي: (رواية علي بن أيب طالب وغريه بعد قوله
  أنت، أنت ريب وأنا عبدك، ظلمت

)١/٣١٤(  

  



وكذا قال . إىل آخر احلديث) غفر يل ذنويب مجيعاً، ال يغفر الذنوب إال أنتنفسي واعترفت بذنيب، فا
، ]١٦:القصص[رب إِني ظَلَمت نفِْسي فَاغْفر لي فَغفَر لَه إِنه هو الْغفُور الرحيم : موسى عليه السالم

 ربك وال تكُن كَصاحبِ الْحوت فَاصبِر لحكْمِ: وأيضاً فيونس صلى اهللا عليه وسلم ملا قيل فيه
: فنهي نبينا صلى اهللا عليه وسلم عن التشبه به، وأمره بالتشبه بأويل العزم؛ حيث قيل له] ٤٨:القلم[

أنا خري منه، وليس : ، فقد يقول من يقول]٣٥:األحقاف[فَاصبِر كَما صبر أُولُوا الْعزمِ من الرسلِ 
ويف . ر على من دونه، فكيف إذا مل يكن أفضل؛ فإن اهللا ال حيب كل خمتال فخورلألفضل أن يفتخ

أوحي إيلَّ أن تواضعوا حىت ال يفخر أحد على : (صحيح مسلم عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال
! ، فاهللا تعاىل ى أن يفخر على عموم املؤمنني، فكيف على نيب كرمي؟)أحد، وال يبغي أحد على أحد

، فهذا ي عام لكل أحد أن يتفضل )أنا خري من يونس بن مىت: ال ينبغي لعبد أن يقول: (ذا قالفله
فإنه لو قدر أنه كان أفضل ) إين خري من يونس بن مىت فقد كذب: من قال: (وقوله. ويفتخر على يونس

من قال هذا :  أيفهذا الكالم يصري نقصاً، فيكون كاذباً، وهذا ال يقوله نيب كرمي، بل هو تقدير مطلق،
، وإن ]٦٥:الزمر[لَئن أَشركْت لَيحبطَن عملُك : وإن كان ال يقوله نيب كما قال تعاىل.. فهو كاذب

وإمنا أخرب . كان صلى اهللا عليه وسلم معصوماً من الشرك، لكن الوعد والوعيد لبيان مقادير األعمال
كننا أن نعلم ذلك إال خبربه؛ إذ ال نيب بعده خيربنا بعظيم صلى اهللا عليه وسلم أنه سيد ولد آدم ألنا ال مي

: قدره عند اهللا، كما أخربنا هو بفضائل األنبياء قبله صلّى اهللا عليهم وسلم أمجعني، وهلذا أتبعه بقوله
إن مقام الذي أسري به إىل ربه : كما جاء يف رواية، وهل يقول من يؤمن باهللا واليوم اآلخر) وال فخر(

  ب معظم مكرم كمقام الذي ألقي يف بطن احلوتوهو مقر

)١/٣١٥(  

  

وأين املعظم املقرب من املمتحن املؤدب؟ فهذا يف غاية التقريب، وهذا يف غاية التأديب، ! وهو مليم؟
فانظر إىل هذا االستدالل؛ ألنه ذا املعىن احملرف اللفظ مل يقله الرسول، وهل يقاوم هذا الدليل على نفي 

ىل عن خلقه األدلة الصحيحة الصرحية القطعية على علو اهللا تعاىل على خلقه اليت تزيد على علو اهللا تعا
إن شاء اهللا ) حميط بكل شيء وفوقه: (ألف دليل، كما يأيت اإلشارة إليها عند قول الشيخ رمحه اهللا

تدل بقوله يف هذا الشرح الطويل رد على بعض علماء األشاعرة، وهو اجلويين ، ذكروا أنه اس]. تعاىل
استدل به على مسألة نفي العلو، أن اهللا ليس فوق عرشه وليس ) ال تفضلوين على يونس: (يف احلديث

فوق عباده، وفسر ذلك بأن يونس يف وسط البحر وحممد فوق السموات السبع، وكالمها بالنسبة إىل 
ق سبع مساوات كالمها يف كالمها يف القرب منه سواء، فالذي يف جلة البحر والذي فو: اهللا سواء، يعين

القرب من اهللا سواء، استدل اجلويين ذا على أنه ليس الرب تعاىل فوق العرش وال فوق السموات، 



، ورد عليهم الشارح مبا سبق، وبني أن هذه مقالة -تعاىل اهللا عن قوهلم-إن اهللا يف كل مكان : كقوهلم
، وإمنا الذي )ال تفضلوين على يونس بن مىت: (أن احلديث مل يثبت ذا اللفظ: أوالً: شنيعة من وجوه

أنا : وسبب احلديث أنه قد يقول رجل). أنا خري من يونس بن مىت: ال ينبغي لعبد أن يقول: (ثبت قوله
خري من يونس، فيونس ذهب مغاضباً وظن ألن يقدر عليه، ويونس نبذ بالعراء وهو مذموم، ويونس 

ال : علت هذه األفعال، فقد يقول ذلك بعض الناس، فنهاهم وقالالتقمه احلوت، فأنا خري منه إذا ما ف
تقولوا؛ فإن يونس نيب من أنبياء اهللا أجرى اهللا على يديه هذه اآليات وهذه املعجزات؛ حيث إنه التقمه 
احلوت ومل ميت يف بطن احلوت، ولبث يف بطنه مدة ومل ميت، وكذلك أمر اهللا احلوت أن ينبذه على 

بت اهللا عليه شجرة من يقطني، وأرسله إىل قومه وهم مائة ألف أو يزيدون فآمنوا، فله ساحل البحر، وأن
  فضائل، ولو أنه قد اعترف بالظلم،

)١/٣١٦(  

  

هذا الظلم ال ينقصه، بل نبينا عليه السالم قد اعترف بالظلم، وكذلك أبوه آدم قد اعترف : نقول
إىل آخره، فال ينبغي أن يغتر ] ٢٣:األعراف[نْ لَم تغفر لَنا وترحمنا قَاال ربنا ظَلَمنا أَنفُسنا وإِ: بقوله

يف هذه اآلية دليل على أن اهللا : ذه اللفظة املنقولة عن هذا الرجل الذي هو اجلويين ، ذكروا أنه قال
طوه إياها، فلما ليس فوق العرش يف هذا احلديث، وال أفسره حىت جتمعوا يل ماالً، فجمعوا له أمواالً وأع

  .فسرها هلم هذا التفسري أعجبوا به غاية اإلعجاب، وهو تفسري بعيد عن الصواب
  الكالم على احملبة واخللة وثبوما حملمد عليه السالم

…  

)١/٣١٧(  

  

ثبت له صلى اهللا عليه وسلم أعلى مراتب احملبة ). وحبيب رب العاملني: (قوله: [قال املؤلف رمحه اهللا
، )إن اهللا اختذين خليالً كما اختذ إبراهيم خليالً: ( كما صح عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه قالوهي اخللة،

، )ولو كنت متخذاً من أهل األرض خليالً الختذت أبا بكر خليالً ولكن صاحبكم خليل الرمحن: (وقال
براهيم خليل اهللا وحممد اخللة إلبراهيم واحملبة حملمد، فإ: واحلديثان يف الصحيح، ومها يبطالن قول من قال

واللَّه : ، واحملبة قد ثبتت لغريه، قال تعاىل)إين أبرأ إىل كل خليل من خلته: (ويف الصحيح أيضاً. حبيبه
 ِسنِنيحالْم بحوقال تعاىل]١٣٤:آل عمران[ي ، : نيقتالْم بحي قَى فَإِنَّ اللَّهاتو هدهفَى بِعأَو نلَى مب

، فبطل قول ]٢٢٢:البقرة[إِنَّ اللَّه يحب التوابِني ويحب الْمتطَهرِين : ، وقال تعاىل]٧٦: عمرانآل[



من خص اخللة بإبراهيم واحملبة مبحمد، بل اخللة خاصة ما، واحملبة عامة، وحديث ابن عباس رضي اهللا 
.] مل يثبت)  اهللا، أال وأنا حبيب اهللا وال فخرإن إبراهيم خليل: (عنهما الذي رواه الترمذي الذي فيه

مشتهر عند غالة الصوفية وحنوهم أن احملبة أعلى من اخللة، وأا أعلى الصفات؛ وألجل ذلك يبالغ أهل 
السلوك وأهل التصوف يف وصف احملبة ويف آثار احملبة وحنو ذلك، وهلم فيها أقوال يف تعريفاا، وقد 

اهللا يف بعض كتبه يف تعريف احملبة، كما يف كتابه الذي كتبه يف احملبة وامسه حبث معهم ابن القيم رمحه 
، عند باب احملبة، وكذلك يف كتاب )مدارج السالكني(، وكذلك يف كتابه الذي مساه )روضة احملبني(
، فإنه تكلم يف هذه الكتب على احملبة ونقل عن أهل السلوك وأهل )طريق اهلجرتني وباب السعادتني(

إن احملبة كامسها ال : بد وأهل التصوف تعريفات هلا حىت أوصلها إىل ثالثني تعريفا، وانتهى إىل أن قالالتع
حتتاج إىل تعريف وال تزيدها التعريفات إال غموضاً، فاحملبة كلمة حمبوبة لذيذة، وكلمة معروفة عند 

  .السامع ال حتتاج إىل تفكري

)١/٣١٨(  

  

املؤمنني يف حق اهللا على املؤمنني، ويف حقهم من اهللا هلم، ومن بعضهم وال شك أن صفة احملبة تثبت بني 
ال تدخلوا اجلنة حىت تؤمنوا، وال تؤمنوا حىت : (لبعض، فثبت قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

أن : ويف حقوق املسلم ألخيه). حتابوا، أال أدلكم على شيء إذا فعلتموه حتاببتم؟ أفشوا السالم بينكم
ال يؤمن أحدكم حىت حيب : (سلم ألخيه ما حيب لنفسه، وكما يف قوله عليه الصالة والسالمحيب امل

، فهذه هي احملبة من املؤمن ألخيه، ولكن هلا آثار، وذلك ألنك إذا أحببت أخاك )ألخيه ما حيب لنفسه
علمه، هذه كان من آثار ذلك أن توده وأن تقترب منه، وأن تدله على خري ما تعلمه وحتذره عن شر ما ت

وأما حمبة اهللا تعاىل لعباده فهي احملبة املطلوبة، . آثار تلك احملبة، فمن كان صادقاً فإا تظهر عليه آثارها
وال يزال عبدي يتقرب إيل بالنوافل حىت أحبه، فإذا أحببته كنت مسعه الذي : (يقول يف احلديث القدسي

وكذلك اآليات اليت سبقت )  ويده اليت ميشي ايسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده اليت يبطش ا،
فَسوف يأْتي اللَّه بِقَومٍ يحبهم : فيها إثبات أن اهللا حيب من هذه صفته، ومثلها كثري، كقوله تعاىل

 هونبحي٥٤:املائدة[و[وقوله ، : هبِيلي سلُونَ فقَاتي ينالَّذ بحي إِنَّ اللَّه]وقوله،]٤:الصف  : إِنَّ اللَّه
 نيقِْسطالْم بحم، ]٤٢:املائدة[يوأشباه ذلك كثري، فإذاً اهللا تعاىل حيب عباده املؤمنني الذين هذه صفا

والرسول عليه الصالة والسالم قد . وآثار حمبته أنه يوفقهم ويسددهم، فكل املؤمنني حيبون اهللا تعاىل
ألعطني الراية غداً رجالً حيب اهللا ورسوله، : (ه يف حق علي أخرب بأنه حيب أشخاصاً، ومن ذلك قول

وال شك أن املؤمنني كلهم يعرفون أم حيبون اهللا حباً شديداً، وأن . فأعطاها علياً) وحيبه اهللا ورسوله



سبب حمبتهم له أنه أعطاهم وخوهلم وأنعم عليهم وهداهم، وأنه هو رم ومالكهم وسيدهم واملتصرف 
  ملستحق ألن يعبد ويصلى له ويسجد،فيهم، وأنه ا

)١/٣١٩(  

  

وأنه الذي بيده امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير، وهو الذي يثيب ويعاقب، فكانت هذه 
: األسباب ملن حيب ربه، وقد تكلمنا على حمبته فيما سبق وأن هلا آثاراً، وأن البعض من الناس يقولون

قُلْ إِنْ كُنتم : ناك آية تفضحهم تسمى آية احملنة، وهي قوله تعاىلإم حيبون الرسول وحيبون اهللا، وأن ه
 كُموبذُن لَكُم رفغيو اللَّه كُمبِبحونِي يبِعفَات ونَ اللَّهبحتعصي : ، وهكذا قول الشاعر]٣١:آل عمران[ت

ته إن احملب ملن حيب مطيع اإلله وأنت تزعم حبه هذا عجيب يف الفعال بديع لو كان حبك صادقاً ألطع
ليست احملبة خاصة باألنبياء، بل اهللا حيب املؤمنني واملتقني، وال حيب حممداً أو نبياً من األنبياء : فإذاً

فحسب، بل حيب عباده كلهم إذا كانوا صاحلني مصلحني حمسنني مؤمنني تائبني قانتني مطيعني له 
  .ت اليت رتب احملبة عليهامتطهرين مقاتلني يف سبيله، وغري ذلك من الصفا

  اخللة وموقعها من احملبة
…  

)١/٣٢٠(  

  

قد ختللت مسلك الروح مين وبذا مسي اخلليل خليالً : وأما اخللة فهي أعلى أنواع احملبة، يقول الشاعر
يالً واتخذَ اللَّه إِبراهيم خل: فاخللة أعلى أنواع احملبة، وقد أثبتها اهللا تعاىل إلبراهيم يف قوله

إن اهللا قد اختذين خليالً : (، وثبت احلديث الذي سبق، وهو قوله صلى اهللا عليه وسلم]١٢٥:النساء[
وقد . ، فاخلليالن مها حممد وإبراهيم حازا هذه املرتبة اليت هي أعلى أنواع احملبة)كما اختذ إبراهيم خليالً

لَيتنِي لَم أَتخذْ فُالناً : فار وهو يف النارتطلق اخللة فيما بني اآلدميني، فقد حكى اهللا عن قول بعض الك
وكذلك أخرب عن أهل احملبة الدنيوية ومساهم أخالء، قال . أحبه حمبة قوية: يعين]٢٨:الفرقان[خليالً 
أعلى أنواع ، وعلى هذا فاخللة ] ٦٧:الزخرف[اَألخالَُّء يومئذ بعضهم لبعضٍ عدو إِالَّ الْمتقني : تعاىل

إن : فمن يقول. احملبة، وقد ثبتت من اهللا تعاىل إلبراهيم مث حملمد صلى اهللا عليه وسلم، فهما اخلليالن
حممداً حبيب اهللا، وإن إبراهيم خليل اهللا، وإن احملبة أعلى من اخللة فقد أخطأ، بل اخللة أعلى من احملبة 

 تبارك وتعاىل، وبقية املؤمنني واملتقني أحباء اهللا تعاىل فهي أعلى صفاا، وإبراهيم وحممد كالمها خليل اهللا
  .الذين حيبهم وحيبونه



  مراتب احملبة وما يوصف اهللا تعاىل به منها
…  

)١/٣٢١(  

  

اإلرادة، : الثانية. العالقة، وهي تعلق القلب باحملبوب: أوهلا: واحملبة مراتب: [قال املؤلف رمحه اهللا تعاىل
الصبابة، وهي انصباب القلب إليه حبيث ال ميلكه صاحبه : الثالثة. ه وطلبه لهوهي ميل القلب إىل حمبوب
إِنَّ : الغرام، وهي احلب الالزم للقلب، ومنه الغرمي ملالزمته، ومنه: الرابعة. كانصباب املاء يف احلدور

:  ولبها، قال تعاىلاملودة والود، وهي صفو احملبة وخالصها: اخلامسة]. ٦٥:الفرقان[عذَابها كَانَ غَراماً 
. الشغف، وهي وصول احملبة إىل شغاف القلب: السادسة]. ٩٦:مرمي[سيجعلُ لَهم الرحمن وداً 

العشق، وهو احلب املفرط الذي خياف على صاحبه منه، ولكن ال يوصف به الرب تعاىل وال : السابعة
وقيل غري . عدم التوقيف: سبب املنع، فقيلواختلف يف . العبد يف حمبة ربه، وإن كان قد أطلقه بعضهم

: التاسعة). التعبد(وهي مبعىن . التتيم: الثامنة. ذلك، ولعل امتناع إطالقه أن العشق حمبة مع شهوة
وقيل يف ترتيبها غري ذلك، وهذا . اخللة، وهي احملبة اليت ختللت روح احملب وقلبه: العاشرة. التعبد

واعلم أن وصف اهللا تعاىل باحملبة واخللة هو . إال بالتأمل يف معانيهالترتيب تقريب حسن ال يعرف حسنه 
كما يليق جبالل اهللا تعاىل وعظمته كسائر صفاته تعاىل، وإمنا يوصف اهللا تعاىل من هذه األنواع باإلرادة 

 حتد وقد اختلف يف حتديد احملبة على أقوال حنو ثالثني قوالً، وال. والود واحملبة واخللة حسبما ورد النص
احملبة حبد أوضح منها، فاحلدود ال تزيدها إال خفاء، وخفاء هذه األشياء الواضحة ال حتتاج إىل حتديد 

هذا من مجلة كالم أهل السلوك الذين يتكلمون يف ]. كاملاء واهلواء والتراب واجلوع والشبع وحنو ذلك
، )روضة احملبني( إىل ذلك يف كتبه، يف العبادات القلبية، وقد أشرنا إىل أن ابن القيم رمحه اهللا قد أشار

، وذكر تعريفات للمحبة، وذكر أيضاً ترتيبات احملبة أو )مدارج السالكني(، ويف )طريق اهلجرتني(ويف 
  أقسامها، وهي هذه األقسام العشرة اليت أوهلا العالقة، مث الصبابة،

)١/٣٢٢(  

  

قريبياً، ومنهم من قدم بعضها على بعض، وال إىل آخرها اليت هي اخللة، وجعل هو وغريه هذا الترتيب ت
أن منها ما يكثر استعماله ومنها ما ال يكثر، ومنها ما ال جيوز : شك أا أمساء ألنواع من احملبة، أي

واهللا تعاىل يوصف باحملبة . إطالقه على اهللا تعاىل كالعشق، والصحيح ما علله به من أنه حمبة مع شهوة
دة، يوصف ذه األربعة من العشرة، أما البقية فلم ترد، فال جيوز أن تستعمل يف وباخللة وباإلرادة وباملو



. حق اهللا تعاىل، فالصبابة مثالً والعالقة والعشق وما أشبهها، هذه مستعملة اصطالحياً يف أنواع من احملبة
يعرض حمبوبه وال شك أن احملبة أمر قليب جيده اإلنسان من قلبه، حيث مييل إىل احملبوب بعض امليل، و

على نفسه أو يواسيه بنفسه، ويكون له من األثر ذلك امليل، وهناك بعض األسباب اليت استدعت ذلك، 
وقد تكون أسباباً ظاهرة كإحسان وحنو ذلك؛ فإن القلوب تألف وحتب من أحسن إليها، واهللا تعاىل هو 

 احملبة هو اإلحسان، كما الذي أحسن إىل عباده، وهو الذي خوهلم وأعطاهم، فإذا أحبوه كان سبب
وقد تكون احملبة ألسباب قاصرة غري متعدية، كأن حتب أي إنسان لصالحه . أنك حتب من أحسن إليك

وإن مل ينلك منه نفع دنيوي، ولكن رأيته صاحلاً وتقياً وزاهداً وورعاً وعابداً فأحببته لذلك، وجعلت 
وهكذا حمبتنا لربنا ال .  وأنت حتبه فتحب من حيبهحمبتك له عبادة تؤمل الثواب عليها، حيث إنه حيب اهللا

شك أن أعظم أسباا كونه الذي ميلك العباد، وهو الذي يتصرف فيهم، فهذه من أسباب حمبتهم له، 
وأنه هو الذي وعد من أحبه وعبده بالثواب، ومن مل يفعل ذلك توعده بالعقاب، فكان هو أهل احملبة 

وده، ويكون هلا آثار كما سبقت اإلشارة إليه، وأن الذي حيب اهللا تعاىل وأهل املودة اليت حتبه القلوب وت
يطيعه ويعبده، وتظهر آثار ذلك على البدن يف كثرة عبادته، ويف نضرة خلقته، ويف تأثره بذلك من كثرة 

  .العبادة وحنوها
  حكم دعوى النبوة بعد النيب صلى اهللا عليه وسلم

…  

)١/٣٢٣(  

  

ملا ثبت أنه خامت النبيني علم ). وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى: (وقوله: [عاىلقال املؤلف رمحه اهللا ت
فلو جاء املدعي للنبوة باملعجزات اخلارقة والرباهني : أن من ادعى بعده النبوة فهو كاذب، وال يقال

هللا هذا ال يتصور أن يوجد، وهو من باب فرض احملال؛ألن ا: الصادقة كيف يقال بتكذيبه؟ ألنا نقول
. تعاىل ملا أخرب أنه خامت النبيني فمن احملال أن يأيت مدع يدعي النبوة وال تظهر أمارة كذبه يف دعواه

عبارة عن شهوة النفس، أي أن تلك الدعوة بسبب هوى النفس ال عن : ضد الرشاد، واهلوى: والغي
 آخرهم، وبذلك نعرف أن :قد تقدم أنه صلى اهللا عليه وسلم خامت النبيني، أي]. دليل، فتكون باطلة

خطأ ضد الرشد، فدعواه خطأ وباطل وضالل وبعيدة عن : كل من ادعى أنه نيب فدعواه غي، أي
الصواب والصدق، فمن ادعى أنه نيب فهو كاذب ولو موه على الناس ولو أتى مبا خيرق العادة، ولو أتى 

وهم وادعى أنه يرتل عليه الوحي، مبا يعجز الناس ظاهراً، ولو فعل ما يفعله السحرة واملشعوذون وحن
هذه اليت تراها من الشياطني، وإن الشياطني ليوحون إىل أوليائهم، فالشياطني يوحي بعضهم إىل : فنقول

بعض، وقد ترتل إىل أوليائها، وقد ختدع العبد وتصور له أا من اهللا وأن ما جتيء به حق وأنه نيب، 



وقد وقع ذلك ملن ترتلت عليهم الشياطني، . ل على األولياءفيخيل إليه أنه يرتل عليه الوحي كما يرت
صدق، قال : (قال! إن املختار يزعم أنه يوحى إليه: فروي أن رجالً قال لعبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنه

يطان، وهذا يعين أن الذي نزل عليه الش]) ١٢١:األنعام[وإِنَّ الشياطني لَيوحونَ إِلَى أَوليائهِم : اهللا تعاىل
مع أنه صهره، إذ أخت املختار زوجة عبد اهللا، وهي صبية بنت أيب عبيد، فهذا مثال يف أن الشياطني 

وقد ذكرنا احلديث . ترتل على بعض الناس، وختدعهم بأا وحي من اهللا، وأن ما تأيت به حق وحنو ذلك
، وأن بعض )م يزعم أنه نيبإنه سيكون بعدي ثالثون كذابون كله: (يف قوله عليه الصالة والسالم

  العلماء ذكر أن

)١/٣٢٤(  

  

الذي خرج منهم سبعة وعشرون، وأن من آخرهم الكذاب الذي خرج من بعض البالد اهلندية ومسى 
، وتبعه وصدقه واقتدى به خلق كثري، وادعى أنه نيب، وخلق كثري قبله )غالم أمحد القادياين ( نفسه 

بد أن يأتوا كما أخرب بذلك النيب صلى اهللا عليه وسلم، وآخرهم وصلوا إىل هذا العدد، والبقية ال
الدجال الكذاب الذي يدعي أنه رب، ويأيت بشعوذة خارقة جيريها اهللا تعاىل على يديه فتنة، إال من ثبته 

 مير على القرية -مثالً-لو أتى مبا أتى به الدجال من كونه : وعلى هذا نقول. اهللا تعاىل وعرفه باحلق
فهذا من الفتنة، . والنحل هلا يعسوب وهو كبريها-ة امليتة فيصيح بأهلها فيتبعونه كيعاسيب النحل اهلامد

قم، فيقوم حياً، ومع ذلك ال يزيده : ومن الفتنة أيضاً كونه يقتل الرجل حىت يقطعه قطعتني مث يقول له
الكذابني شيء من ذا نعرف أنه قد جيري على يد بعض . إال بصرية ومعرفة بأنه الدجال الكذاب

الشعوذة وذلك من الشيطان، فالشيطان ميوه على األعني حىت يري بعض الناس أشياء شبه خارقة للعادة 
تشبه معجزات األنبياء، كما يفعله بعض السحرة من كونه مثالً قد جير سيارة بشعرة من الشعر، أو 

ر السيارة على رأسه وال تضره، وال يقف حتت السيارة وحيملها بيده أمام الناس والناس ينظرون، أو مت
شك أن ذلك شعوذة على أعني الناظرين، وال عربة مبن أقر ذلك أو رآه، وقد حدث ذلك يف عهد 

الصحابة، كما ذكروا أن ساحراً كان عند بعض ملوك بين أمية وكان ميوه على احلاضرين، فيقطع رأس 
فقرب من ذلك الساحر فلما وصل إليه اإلنسان مث يعيده، فعمد بعض الصحابة إىل سيف احتضنه، 

قال النيب صلى اهللا عليه : مث قال. أحي نفسك إن كنت صادقاً: ضربه بالسيف حىت قطع رأسه، وقال له
، فهذا جزاؤه حيث موه على األعني، ومل يقدر على ذلك الصحايب )حد الساحر ضربه بالسيف: (وسلم

الشيطان وملا حتصن باهللا تعاىل، فلم يرد عليه فعل  ملا استعاذ من -وهو جندب بن عبد اهللا البجلي -
  فهذا مثال على أن ما يظهر على يدي بعضهم من. ذلك املشعوذ ومل يكتشفه

)١/٣٢٥(  



  

الشعوذة ومن التمويه على الناس فهو من الشياطني اليت تظهر أمام الناظرين يف صور خمتلفة حىت تومههم 
  .هلابأشياء خارجة عن قدرة البشر وال حقيقة 

  عموم رسالته صلى اهللا عليه وسلم
…  

وهو املبعوث إىل عامة اجلن وكافة الورى، باحلق واهلدى، وبالنور : (وقوله: [قال املؤلف رمحه اهللا تعاىل
يا قَومنا أَجِيبوا داعي اللَّه : أما كونه مبعوثاً إىل عامة اجلن فقد قال تعاىل حكاية عن قول اجلن). والضياء

مل يبعث اهللا رسوالً إىل : وكذا سورة اجلن تدل على أنه أرسل إليهم أيضاً، قال مقاتل] ٣١:فاألحقا[
يا معشر الْجِن واِإلنسِ أَلَم يأْتكُم رسلٌ منكُم : وهذا قولٌ بعيد، فقد قال تعاىل. اإلنس واجلن قبله

رسول، كذا قال جماهد وغريه من والرسل من اإلنس فقط، وليس من اجلن . اآلية] ١٣٠:األنعام[
وظاهر . الرسل من بين آدم، ومن اجلن نذر: وقال ابن عباس رضي اهللا تعاىل عنهما. السلف واخللف

اآلية تدل على أن ] ٣٠:األحقاف[إِنا سمعنا كتاباً أُنزِلَ من بعد موسى : قوله تعاىل حكاية عن اجلن
وحكى ابن جرير عن الضحاك بن مزاحم أنه زعم أن يف اجلن . أعلمواهللا . موسى مرسل إليهم أيضاً

رسالً، واحتج ذه اآلية الكرمية، ويف االستدالل ا على ذلك نظر؛ ألا حمتملة وليست بصرحية، وهي 
ما كونه وأ. ، واملراد من أحدمها]٢٢:الرمحن[يخرج منهما اللُّؤلُؤ والْمرجانُ :  كقوله- واهللا أعلم -

، وقال ]٢٨:سبأ[وما أَرسلْناك إِالَّ كَافَّةً للناسِ بشرياً ونذيراً : مبعوثاً إىل كافة الورى، فقد قال تعاىل
وأُوحي إِلَي هذَا : ، وقال تعاىل]١٥٨:األعراف[قُلْ يا أَيها الناس إِني رسولُ اللَّه إِلَيكُم جميعاً : تعاىل

وأَرسلْناك للناسِ رسوالً : وقال تعاىل. وأنذر من بلغه: أي] ١٩:األنعام[الْقُرآنُ ُألنذركُم بِه ومن بلَغَ 
  أَكَانَ: ، وقال تعاىل]٧٩:النساء[وكَفَى بِاللَّه شهِيداً 

)١/٣٢٦(  

  

نذر الناس وبشر الَّذين آمنوا أَنَّ لَهم قَدم صدقٍ عند ربهِم للناسِ عجباً أَنْ أَوحينا إِلَى رجلٍ منهم أَنْ أَ
، وقال ]١:الفرقان[تبارك الَّذي نزلَ الْفُرقَانَ علَى عبده ليكُونَ للْعالَمني نذيراً : ، وقال تعاىل]٢:يونس[

اب واُألميني أَأَسلَمتم فَإِنْ أَسلَموا فَقَد اهتدوا وإِنْ تولَّوا فَإِنما علَيك الْبالغُ وقُلْ للَّذين أُوتوا الْكت: تعاىل
نصرت : أعطيت مخساً مل يعطهن أحد من األنبياء قبلي: (وقال صلى اهللا عليه وسلم]. ٢٠:آل عمران[

فأميا رجل من أميت أدركته الصالة فليصل، بالرعب مسرية شهر، وجعلت يل األرض مسجداً وطهوراً، 
وأحلت يل الغنائم ومل حتل ألحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النيب يبعث إىل قومه خاصة وبعثت إىل 

ال يسمع يب رجل من هذه األمة : (وقال صلى اهللا عليه وسلم. أخرجاه يف الصحيحني) الناس عامة



رواه مسلم ، وكونه صلى اهللا عليه وسلم مبعوثاً إىل ) الناريهودي وال نصراين مث ال يؤمن يب إال دخل 
  .الناس كافة معلوم من دين اإلسالم بالضرورة

  بعثته إىل اجلن
…  

)١/٣٢٧(  

  

ويف هذا أنه صلى اهللا عليه وسلم أرسل إىل اجلن واإلنس، ورسالته إىل اجلن واضحة من األدلة، وقد 
 إىل اجلن وقرأ عليهم سورة الرمحن، فكان كل ما مر ذه ثبت يف احلديث أنه صلى اهللا عليه وسلم ذهب

. ال بشيء من آالئك ربنا نكذب، فلك احلمد: قالوا] ١٣:الرمحن[فَبِأَي آالِء ربكُما تكَذِّبان : اآلية
وكذلك ثبت يف حديث ابن مسعود أنه أخرب بأنه صلى اهللا عليه وسلم ذهب . هكذا ورد يف احلديث

: ، ومسع ابن مسعود كالمه معهم، وذكر أم سألوه طعاماً وسألوه علفاً لدوام، فقال هلمليلة إىل اجلن
، وى عن االستنجاء ما، وروي أن ) لكم كل عظم ذكر اسم اهللا عليه، وكل بعرة علف لدوابكم(

ليت يف آخر اجلن استمعوا إليه ملا جاء من الطائف، فعجبوا من مساع ما أنزل إليه، ونزلت فيهم اآليات ا
، ونزلت فيهم أول سورة ]٢٩:األحقاف[وإِذْ صرفْنا إِلَيك نفَراً من الْجِن يستمعونَ الْقُرآنَ : األحقاف

وال شك أن كل ذلك دال على أنه صلى اهللا عليه وسلم بعث إليهم، واألنبياء . اجلن اليت أنزلت بامسهم
ولَّوا :  وإمنا يف اجلن نذر كما يف اآلية اليت يف األحقاف، وهي قولهالذين كانوا قبله كانوا يبعثون إليهم،

 رِينذنم هِممفليس يف اجلن رسل، وإمنا فيهم نذر يأخذون العلم ويأخذون ] ٢٩:األحقاف[إِلَى قَو ،
الرسالة عن الرسل من اإلنس فينبئون قومهم، وقد ذكر يف سورة اجلن أن فيهم أخياراً وأشراراً يف 

وأَنا منا الْمسلمونَ ومنا الْقَاسطُونَ : ، ويف قوهلم]١١:اجلن[وأَنا منا الصالحونَ ومنا دونَ ذَلك : قوهلم
 دليل ، فهذا]١٥-١٤:اجلن[وأَما الْقَاسطُونَ فَكَانوا لجهنم حطَباً * فَمن أَسلَم فَأُولَئك تحروا رشداً 

وال شك أن الرسالة اليت بلغها . على أنه فيهم شقياً وسعيداً، ومقرباً وبعيداً، وأن فيهم مؤمناً وغري مؤمن
  النيب صلى اهللا عليه وسلم فيها أحكام تناسبهم، واهللا أعلم مبا يناسبهم يف صيامهم

)١/٣٢٨(  

  

كام ختصهم، وهي واضحة وصالم، وغري ذلك من أحكامهم، وهكذا تناكحهم وغري ذلك، فلهم أح
  .فيما بينهم

  رسالته إىل اإلنس وعمومها



…  
أما رسالته صلى اهللا عليه وسلم إىل اإلنس، فال شك أنه مرسل إىل اإلنس وأنه رسول إليهم، وأنه عام 
الرسالة وليس خاصاً إىل قومه قريش، وال إىل العرب، وال إىل أهل جزيرة من اجلزر، بل عام لكل من 

ض ممن بلغته الدعوة من اإلنس، دل على ذلك النصوص اليت فيها خطاب الناس مجيعاً، على وجه األر
يا أَيها الناس اتقُوا : فيه عام لكل إنسي، وكذلك] ٢١:البقرة[يا أَيها الناس اعبدوا ربكُمَ  : فإن قوله

 لَقَكُمي خالَّذ كُمبا : ، وقوله تعاىل]١:النساء[ري يمظٌء عيش ةاعلَةَ السلْزإِنَّ ز كُمبقُوا رات اسا النهأَي
يا أَيها الناس إِنا خلَقْناكُم من ذَكَرٍ وأُنثَى وجعلْناكُم شعوباً وقَبائلَ لتعارفُوا : ، وقوله تعاىل]١:احلج[
. تدل على أنه مأمور بأن يبلغ الناس كلهم ما أنزل إليه) ناسيا أيها ال(، فاخلطابات بـ] ١٣:احلجرات[

، خياطب الناس ] ١٥٨:األعراف[قُلْ يا أَيها الناس إِني رسولُ اللَّه إِلَيكُم جميعاً : وهكذا قوله تعاىل
 كَافَّةً للناسِ بشرياً ونذيراً وما أَرسلْناك إِالَّ: إين رسول اهللا إليكم مجيعاً، وكذلك قوله تعاىل: كلهم ويقول

ُألنذركُم بِه ومن بلَغَ : للناس كلهم، وكذلك اآليات اليت سبقت يف قوله تعاىل: أي] ٢٨:سبأ[
كل من على وجه األرض : ، والعاملني]١:الفرقان[ليكُونَ للْعالَمني نذيراً : ، وقوله تعاىل]١٩:األنعام[

والدليل على ذلك أيضاً فعله، فهو عليه . هلم معرفة وهلم إدراك، وهم جنس بين آدممن اخللق الذين 
الصالة والسالم مل خيص رسالته بقومه وال بالعرب وال بأهل اجلزيرة، فإذاً ليست رسالته خاصة بالعرب 

  كما يقول علماء النصارى، فالنصارى ملا رأوا مميزاته، وملا رأوا أنه انتصر وظهر دينه وتأيد

)١/٣٢٩(  

  

ليظْهِره علَى الدينِ كُلِّه ولَو كَرِه الْمشرِكُونَ : ومتكن وعال على األديان كلها وحقق اهللا قوله تعاىل
هو رسول وهو صادق، ولكن ليس : توا، فلم جيدوا بداً من تصديقه، ولكنهم قالوا] ٣٣:التوبة[

 كذبتم، فلو كان رسوالً إىل العرب ملا دعا غريهم، :واجلواب. رسوالً إلينا، بل هو رسول إىل العرب
إين رسول إىل الناس مجيعاً وهو رسول إىل العرب، والرسول ال يكذب، وال يرسل اهللا : فكيف يقول

إين رسول اهللا إىل الناس مجيعاً، مع أنه ليس رسوالً إال إىل : كذابا، فأنتم اآلن كذبتموه وزعمتم أنه قال
ذب، وإذا صدقتموه فصدقوه يف كل شيء، فال تؤمنون ببعض وتكفرون ببعض، العرب، فإذاً هو قد ك

مث سبق أيضاً أنه صلى اهللا عليه وسلم كان يبعث كتبه إىل ملوك . وال تصدقوه ببعض قوله دون بعض
، وبعث إىل املقوقس ملك مصر )أثيوبيا(زمانه، فبعث إىل النجاشي ملك احلبشة اليت تعرف اآلن بـ

 بعض الدول األفريقية ومع ذلك كانوا نصارى أيضاً، وبعث إىل ملك الروم الذي هو وميتد ملكه إىل
هرقل ، وكان يف دمشق الشام، وميلك الشام كله وما وراءه إىل بالد تركيا وإىل ما وراءها، وبعث إىل 
ملك الفرس الذي هو كسرى، وكان الفرس آنذاك جموساً، وكان ميلك العراق وبالد فارس كلها وما 



البالد الشرقية كلها، فبعث إليهم مجيعاً يدعوهم إىل اإلسالم، فدل على : صل ا من وراء النهر، أيات
: يعين) بعثت إىل األمحر واألسود: (وثبت عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه قال. أنه مبعوث إىل كل الناس

لته عامة؛ ألنه خامت بعثت إىل مجيع اخللق أمحرهم وأسودهم، واألحاديث كثرية، فعلى هذا تكون رسا
األنبياء، وإذا كان خامت األنبياء لزم أن يكون مرسالً إىل الناس كلهم؛ ألنه ليس بعده نيب، فال يليق أن 
مل األمم األخرى والدول األخرى النائية اليت يف أطراف البالد اليت ال يأتيها رسول وال يكون مرسالً 

مل تستعمل : نظر؛ فإم قالوا) كَافَّة(يف جر ) وكافة الورى: (هوقول: [قال املؤلف رمحه اهللا تعاىل. إليها
  يف) كافة(

)١/٣٣٠(  

  

على ] ٢٨:سبأ[وما أَرسلْناك إِلَّا كَافَّة للناسِ : كالم العرب إال حاال، واختلفوا يف إعراا يف قوله تعاىل
إال :  فاعل، والتاء فيها للمبالغة، أي، وهي اسم)أرسلناك(يف ) الكاف(أا حال من : أحدها: ثالثة أقوال

إال أن تكف الناس كفاً، : أي) كفاً(، فهي مبعىن )كف(هي مصدر : وقيل. كافاً للناس عن الباطل
واعترض بأن حال ارور ال يتقدم عليه عند ). الناس(أا حال من : الثاين. ووقوع املصدر حاالً كثري

وما : ثرياً فوجب قبوله، وهو اختيار ابن مالك رمحه اهللا، أياجلمهور، وأجيب بأنه قد جاء عن العرب ك
واعترض مبا تقدم أا مل . رسالة كافة: أا صفة ملصدر حمذوف، أي: الثالث. أرسلناك إال للناس كافة

هذه أوصاف ما جاء به الرسول صلى اهللا ) باحلق واهلدى وبالنور والضياء: (وقوله. تستعمل إال حاالً
الدين والشرع املؤيد بالرباهني الباهرة من القرآن وسائر األدلة، والضياء أكمل من عليه وسلم من 
وما : كالمه على قوله تعاىل]]. ٥:يونس[هو الَّذي جعلَ الشمس ضياًء والْقَمر نوراً : النور، قال تعاىل

وبعثت إىل الناس : (صلى اهللا عليه وسلم بقولهقد بينه الرسول ] ٢٨:سبأ[أَرسلْناك إِالَّ كَافَّةً للناسِ 
وأما . إىل كل الناس: أي. عامة: أي) كافة(واملراد عامة، فال حاجة إىل كل تلك التقديرات، فـ) كافة

كالمه على وصف ما أرسل به النيب صلى اهللا عليه وسلم فإنه أرسل بالنور واهلدى، فال شك أن هذا 
 وأا مشتملة على اهلدى، ومشتملة على الضياء وعلى النور وعلى وصف مطابق للشريعة اليت جاء ا،

البيان وعلى احلق، وذلك الوصف الذي جعلها صاحلة لكل زمان ومكان، وصاحلة لكل خماطب ممن 
إن الشرائع إمنا : يعقل من املكلفني، فال يصلح أن تكون الرسالة مؤقتة كما يقول بعض أهل هذا الزمان

إا إمنا تناسب أهل حممد اليت أنزلت عليهم، فال تناسب أهل هذا الزمان الذين قد : أو. تناسب البدائيني
  وهذا كذب، بل شريعته عليه. تطوروا وقد فهموا، وقد تعلموا كذا وكذا

)١/٣٣١(  

  



الصالة والسالم ال ميكن أن يدخلها تغيري، وال ميكن أن يكون فيها خلل، وهي تصلح لتطبيقها يف هذا 
  .األزمنة اليت قبله ويف األزمنة اليت بعدهالزمان ويف 

  ]١٦[شرح العقيدة الطحاوية 
تشعب الناس يف الكالم على القرآن وكالم اهللا تعاىل، وقد أخذم أهواؤهم فذهبت م كل مذهب، ومل 
يسلم إال من اعتصم بالكتاب والسنة وفهم السلف الصاحل، وقد بني العلماء تلك االختالفات وما فيها 

  .باطل كما بينوا القول احلق بأدلتهمن ال
  القرآن الكرمي واالعتقادات فيه

…  
وإن القرآن كالم اهللا، منه بدا بال كيفية قوالً، وأنزله اهللا على رسوله : (قوله: [قال املؤلف رمحه اهللا تعاىل

ككالم الربية، وحياً، وصدقه املؤمنون على ذلك حقاً، وأيقنوا أنه كالم اهللا تعاىل باحلقيقة، ليس مبخلوق 
سأُصليه : فمن مسعه فزعم أنه كالم البشر فقد كفر، وقد ذمه اهللا وعابه وأوعده بسقر، حيث قال تعاىل

 قَر٢٦:املدثر[س [رِ : فلما أوعد اهللا بسقر ملن قالشلُ الْبذَا إِلَّا قَوإِنْ ه]علمنا وأيقنا أنه ] ٢٥:املدثر
هذه قاعدة شريفة، وأصل كبري من أصول الدين ضل فيه ). قول خالق البشر وال يشبه قول البشر

طوائف كثرية من الناس، وهذا الذي حكاه الطحاوي رمحه اهللا هو احلق الذي دلت عليه األدلة من 
الكتاب والسنة ملن تدبرمها، وشهدت به الفطرة السليمة اليت مل تغري بالشبهات والشكوك واآلراء 

  . ......الباطلة
   القرآن الكرميمذاهب الفرق يف

…  

)١/٣٣٢(  

  

أن كالم اهللا هو ما يفيض على النفوس من : أحدها: وقد افترق الناس يف مسألة الكالم على تسعة أقوال
أنه خملوق : وثانيها. معان، إما من العقل الفعال عند بعضهم، أو من غريه، وهذا قول الصابئة واملتفلسفة

أنه معىن واحد قائم بذات اهللا هو األمر والنهي : وثالثها. زلةوهذا قول املعت. خلقه اهللا منفصالً عنه
واخلرب واالستخبار، وإن عرب عنه بالعربية كان قرآناً، وإن عرب عنه بالعربانية كان توراة، وهذا قول ابن 

أنه حروف وأصوات أزلية جمتمعة يف األزل، وهذا قول : ورابعها. كالب ومن وافقه كاألشعري وغريه
أنه حروف وأصوات، لكن تكلم اهللا ا بعد أن مل : وخامسها. هل الكالم ومن أهل احلديثطائفة من أ

أن كالمه يرجع إىل ما حيدثه من علمه وإرادته : وسادسها. يكن متكلماً، وهذا قول الكرامية وغريهم
 أن كالمه :وسابعها. القائم بذاته، وهذا يقوله صاحب املعترب، ومييل إليه الرازي يف املطالب العالية



أنه : وثامنها. يتضمن معىن قائماً بذاته هو ما خلقه يف غريه، وهذا قول أيب منصور املاتريدي رمحه اهللا
وهذا قول أيب املعايل ومن . مشترك بني املعىن القدمي القائم بالذات وبني ما خيلقه يف غريه من األصوات

 شاء وكيف شاء، وهو يتكلم به بصوت يسمع، أنه تعاىل مل يزل متكلماً إذا شاء ومىت: وتاسعها. اتبعه
وقول . وأن نوع الكالم قدمي وإن مل يكن الصوت املعني قدمياً، وهذا املأثور عن أئمة احلديث والسنة

إنّ اهللا واحد ال شريك : (بكسر اهلمزة عطف على قوله) إنّ(، )إن القرآن كالم اهللا: (الشيخ رمحه اهللا
يف هذه املواضع الثالثة؛ ألنه معمول القول، ) إنّ(، وكسر مهزة )ه املصطفىوإن حممداً عبد: (، مث قال)له

الكالم هنا على القرآن، وسبب ذلك أن مسألة )]. نقول يف توحيد اهللا: (أعين قوله يف أول كالمه
القرآن من أقدم املسائل اليت أنكرا املبتدعة، أنكرت املبتدعة صفة الكالم، وكان أول من اشتهر بإنكار 

  أن اهللا يتكلم هو اجلعد شيخ اجلهم ، وقد قتله خالد القسري يف يوم العيد، وجعله كاألضحية حيث

)١/٣٣٣(  

  

ضحوا تقبل اهللا ضحاياكم، فإين مضح باجلعد بن درهم ؛ إنه زعم أن اهللا مل يكلم موسى تكليماً، : قال
هللا متكلماً، وأن يكون القرآن كالم فأنكر اجلعد وكذا تلميذه اجلهم أن يكون ا. ومل يتخذ إبراهيم خليالً

اهللا، وادعى أن الكالم ال حيصل إال من املخلوقني، وأن الكالم حيتاج إىل هلوات وإىل نفس وإىل شفتني 
فلما . وأسنان ولثة وحنو ذلك، فادعى أن هذا ال يتصور إال من املخلوق، وأن اخلالق ال ميكن أن يتكلم

هذا القرآن ماذا تقول فيه؟ أليس هو كالم اهللا كما قال : رآن، وقيلأنكر أن اهللا تعاىل متكلم جيء بالق
ومن أَصدق من اللَّه قيالً : ، وكما مساه قوالً يف قوله] ١٥:الفتح[يرِيدونَ أَنْ يبدلُوا كَالم اللَّه : تعاىل
 ينفَع الصادقني صدقُهم قَالَ اللَّه هذَا يوم: ، وكما ينسب القول إليه بقوله] ١٢٢:النساء[
وغري ذلك من النصوص اليت ] ٥٥:آل عمران[إِذْ قَالَ اللَّه يا عيسى : ، وقوله تعاىل] ١١٩:املائدة[

فيها إثبات أن اهللا قال، وأنه يقول احلق وهو يهدي السبيل، وأن اهللا كلم موسى تكليماً، وأن هذا 
، وأن كلمات اهللا قدمية النوع حادثة ] ٦:التوبة[سمع كَالم اللَّه حتى ي: القرآن كالم اهللا يف قوله

قُلْ لَو كَانَ الْبحر مداداً لكَلمات ربي لَنفد الْبحر قَبلَ أَنْ : اآلحاد، وأا ال اية هلا، كما يف قوله تعاىل
]. ١١٥:األنعام[مت كَلمةُ ربك صدقاً وعدالً وت: وكما يف قوله] ١٠٩:الكهف[تنفَد كَلمات ربي 

: فلما جيء ذه النصوص حتري ماذا يقول، فلم جيد بداً من أن يقول! وغري ذلك من النصوص الكثرية
كما خلق اإلنسان، وكما خلق األجرام، : إن القرآن خملوق خلقه اهللا كما خلق سائر املخلوقات، يعين

كما خلق احليوانات والنباتات، وأنكر أن يكون كالم اهللا تعاىل، وسيأيت مناقشة وكما خلق الكواكب، و
  وملا تكلم اجلعد مث اجلهم مث تلميذ هلما. قوله وذكر ما استدل به، وبيان ضعف تلك األدلة

)١/٣٣٤(  



  

فت إىل ، مث غريهم من املبتدعة كانوا يف أول األمر ضعفاء مقهورين ال يلت)بشر املريسي ( أيضاً امسه 
قوهلم، وال أحد ينخدع م، ولكن حدث يف خالفة املأمون أنه قرب بعضهم، وأنه ملا قرب بعضهم زينوا 

له مذهبهم، وبينوا له أم أوىل بالصواب، وأن القرآن خملوق، ودعوه إىل أن ميتحن الناس بذلك، 
ئمة اإلسالم، ومنهم اإلمام فأطاعهم ووافقهم اخلليفة املأمون ، وحصلت بذلك فنت عظيمة وامتحن فيها أ

أمحد بن حنبل رمحه اهللا، وهو الذي صمد أمام الفتنة وصرب وأوذي يف ذات اهللا، ومات املأمون قبل أن 
يؤتى باإلمام أمحد ، وتوىل بعده أخوه املعتصم ، وهو الذي توىل ضرب اإلمام أمحد ، فأمر بضربه بني 

 املعتصم ، وتوىل بعده ابنه الواثق فخفت الفتنة يف يديه، وأطال حبسه، ومل يزل على ذلك إىل أن تويف
، وهو ) املتوكل : (زمنه، ولكن مل يزل على عقيدة أبويه فيما يظهر، مث بعده توىل ولد الواثق ويقال له

  .الذي نصر السنة، وقرب أهلها، وأبعد املبتدعة
  الصحيح من أقوال الفرق يف القرآن الكرمي

…  

)١/٣٣٥(  

  

ة القرآن والقول فيه قدمية، حدثت يف أول القرن الثاين، مث استفحلت يف أول القرن واحلاصل أن مسأل
الثالث ومتكنت، وكثر اخلوض يف مسألة القرآن وما هو، وكذلك يف مسألة كالم اهللا وكيف يتكلم، 

 إىل تسعة أقوال كلها فيما يتعلق بالقرآن، والصواب منها هو -كما ذكر الشارح-وتشعبت املذاهب 
ل التاسع األخري الذي هو قول أهل السنة، وهو إثبات أن اهللا تعاىل متكلم، ويتكلم إذا شاء، وأن القو

كالمه قدمي النوع حادث اآلحاد، وأن كالمه يسمعه من يشاء من خلقه، كما أمسعه موسى ملا ناداه، قال 
: سموعاً، وكما ناجاه يف قوله، والنداء البد أن يكون م] ١٠:الشعراء[وإِذْ نادى ربك موسى : تعاىل

وهكذا كلم نبينا . ، والبد أنه مسع مناجاة ربه] ٥٢:مرمي[وناديناه من جانِبِ الطُّورِ اَأليمنِ وقَربناه نجِياً 
إذاً يعتقد املسلمون بأن كالم اهللا قدمي النوع حادث . صلى اهللا عليه وسلم ملا أسري به وأوحى منه إليه

د، وأن هذا القرآن هو كالم اهللا حقاً حروفه ومعانيه، ليس كالمه احلروف دون املعاين، وليس اآلحا
املعاين دون احلروف، بل كلها كالم اهللا تعاىل مىت شاء، ويعتقدون بأنه مل يزل متكلماً، وما ذاك إال أن 

تشريع، فلو كان اهللا الكالم صفة كمال، وتركها أو فقدها صفة نقص، ويلزم من فقدها أو نفيها نفي ال
تعاىل غري متكلم فمن أين يعرف أنه أمر أو ى؟ ومن أين يعرف أنه حيب هذا ويبغض هذا؟ ومن يعرف 
أنه أنزل هذا أو مل يرتله؟ فإذاً البد أنه متكلم، ويضطر كل عاقل إىل إثبات صفة الكالم هللا تعاىل؛ ألنه 

  .موصوف بصفات الكمال، ومرته عن النقائص والعيوب



  قوال شاذة خمالفة وما يلزم منهاأ
…  

)١/٣٣٦(  

  

إنه ما يفيض من العقل الفياض، فالعقل الفياض عندهم كأنه : فأما قول غالة الصابئة والفالسفة وحنوهم
يسمى ذلك فيضاً من . ما يقع يف النفوس أو تتحرك به العقول: مبعىن: عبارة عن اخلالق، وما يفيض عنه

 أن كل شيء يف الوجود من قول اهللا ومن كالمه، وهلذا طبق ذلك -هذاعلى -العقل الفياض، فعندهم 
وكل كالم يف الوجود كالمه سواء علينا نثره ونظامه وهذا من أحمل : أهل االحتاد؛ حيث يقول قائلهم

احملال وأبطل الباطل؛ ألنه يلزم منه أن يكون كالم الكفار كالم اهللا، وكالم اإلحلاد وكالم الكفر 
إنه خملوق، وإن اهللا خلقه كما خلق : وأما قول املعتزلة. لنفاق وحنو ذلك عند هؤالء كالم اهللاوالزندقة وا

وأما قول ابن كالب وكذلك . البشر وكما خلق حركات البشر، فهذا قول باطل ستأيت مناقشته
بالعربية كان إنه معىن واحد قائم بنفسه، إن عرب عنه بالعربية كان قرآناً، وإن عرب عنه : األشعرية وحنوهم

إىل آخره، فهذا أيضاً قول باطل، وذلك ألنه يلزم منه أن يكون معىن التوراة هو معىن القرآن، .. توراة
ومعىن القرآن هو معىن اإلجنيل ليس بينهما فرق، وهذا معلوم بطالنه، فإن يف التوراة أحكاماً ومواعظ مل 

 اإلجنيل، ويف اإلجنيل أشياء ليست يف التوراة، ترد يف القرآن بلفظها، وكذلك يف التوراة أشياء ليست يف
وأما األقوال األخرى . وهذا دليل على بطالن قول الذين يدعون أنه معىن واحد قائم بذات اهللا تعاىل

 فمقتضى ذلك أن اهللا ال يتكلم اآلن، وأنه -قدمية: أي-كالذين يدعون أنه أزيل، فحروفه أصوات أزلية 
فاحلاصل أنا نعتقد أن هذا . لكالم، تعاىل اهللا عن ذلك وأشباهه من األقوالتكلم يف وقت مث انقطع من ا

القرآن الذي أنزله اهللا تعاىل على نبيه صلى اهللا عليه وسلم وحي من اهللا، وتاله املسلمون، وقرءوه 
ه، ونعتقد أن هذا كالم اهللا حقاً ليس كالم غري. وتعبدوا بتالوته، وصدقوا بأنه قول اهللا ليس قول البشر

  .ويأتينا مناقشة أقوال املخالفني
  نقض أدلة املعتزلة على أن القرآن خملوق

…  

)١/٣٣٧(  

  

رد على املعتزلة وغريهم؛ فإن ) كالم اهللا منه بدا بال كيفية قوالً: (وقوله: [قال املؤلف رمحه اهللا تعاىل
فته إليه إضافة تشريف، كبيت وإضا: املعتزلة تزعم أن القرآن مل يبد منه، كما تقدم حكاية قوهلم، قالوا



اهللا، وناقة اهللا، حيرفون الكلم عن مواضعه، وقوهلم باطل؛ فإن املضاف إىل اهللا تعاىل معان وأعيان، فإضافة 
األعيان إىل اهللا للتشريف، وهي خملوقة له، كبيت اهللا، وناقة اهللا، خبالف إضافة املعاين، كعلم اهللا، 

، وكالمه، وحياته، وعلوه، وقهره؛ فإن هذا كله من صفاته، ال ميكن وقدرته، وعزته، وجالله، وكربيائه
والوصف بالتكلم من أوصاف الكمال، وضده من أوصاف النقص، . أن يكون شيء من ذلك خملوقاً

نه ال يكَلِّمهم وال واتخذَ قَوم موسى من بعده من حليهِم عجالً جسداً لَه خوار أَلَم يروا أَ: قال تعاىل
، فكان عباد العجل مع كفرهم أعرف باهللا من املعتزلة؛ فإم مل يقولوا ] ١٤٨:األعراف[يهديهِم سبِيالً 

أَفَال يرونَ أَلَّا يرجِع إِلَيهِم قَوالً وال يملك : وقال تعاىل عن العجل أيضاً. وربك ال يتكلم أيضاً: ملوسى
فْعاً لَهال ناً ورض يستدل به على عدم ] ٨٩:طه[م فعلم أن نفي رجوع القول، ونفي التكليم نقص ،

إذا قلنا إنه تعاىل : فيقال هلم! يلزم منه التشبيه والتجسيم: وغاية شبهتهم أم يقولون. ألوهية العجل
م نختم علَى أَفْواههِم وتكَلِّمنا أَيديهِم الْيو: يتكلم كما يليق جبالله انتفت شبهتهم، أال ترى أنه تعاىل قال

 ملُهجأَر دهشتا تكَلَّم، وال نعلم كيف تتكلم، وكذا قوله تعاىل] ٦٥:يس[وقَالُوا : ، فنحن نؤمن أو
كُلَّ ش طَقي أَنالَّذ ا اللَّهطَقَنا قَالُوا أَننلَيع متهِدش مل مهلُودجٍء لوكذلك تسبيح ] ٢١:فصلت[ي ،

احلصى والطعام وسالم احلجر كل ذلك بال فم خيرج منه الصوت الصاعد من الرئة املعتمد على مقاطع 
  وإىل هذا أشار الشيخ. احلروف

)١/٣٣٨(  

  

ظهر منه وال ندري كيفية تكلمه به، وأكد هذا املعىن : أي) منه بدا بال كيفية قوالً: (رمحه اهللا بقوله
، أتى باملصدر املعرف للحقيقة، كما أكد اهللا تعاىل التكليم باملصدر املثبت للحقيقة النايف )قوالً: (لهبقو

  ......، فماذا بعد احلق إال الضالل؟] ١٦٤:النساء[وكَلَّم اللَّه موسى تكْليماً : للمجاز يف قوله
  حتريف بعض املعتزلة للقرآن ليوافق معتقدهم

…  
وكَلَّم اللَّه موسى : أريد أن تقرأ: - أحد القراء السبعة -أليب عمرو بن العالء ولقد قال بعضهم 

هب أين قرأت هذه : بنصب اسم اهللا، ليكون موسى هو املتكلم ال اهللا، فقال أبو عمرو ] ١٦٤:النساء[
فبهت ] ١٤٣:األعراف[به ولَما جاَء موسى لميقَاتنا وكَلَّمه ر: اآلية كذا، فكيف تصنع بقوله تعاىل

عرفنا أن صفة الكالم صفة شرف وصفة كمال، ونفيها صفة نقص، واستدل الشارح بقوله !]. املعتزيل
أَلَم يروا أَنه ال يكَلِّمهم : تعاىل يف حكاية قصة العجل الذي عبده أصحاب موسى، قال تعاىل

نَ أَالَّ يرجِع إِلَيهِم قَوالً وال يملك لَهم ضراً وال نفْعاً أَفَال يرو: ، وقال يف موضع آخر]١٤٨:األعراف[
كيف تعبدون من ال يتكلم؟ وكيف تعبدون من ال : ، وخبهم موسى وكذلك هارون، وقالوا]٨٩:طه[



وربك : يكلمكم؟ فلم يقولوا كما قالت املعتزلة، فلو كان اهللا تعاىل ال يتكلم لقال قوم موسى ملوسى
ولكنهم أعقل من املعتزلة، فعرف بذلك أن صفة الكالم صفة كمال وشرف، وأا ثابتة . يضاً ال يتكلمأ

ويف هذا . هللا تعاىل عن طريق التواتر لكثرة األدلة اليت تبينها، واليت اتضحت داللتها من تلك النصوص
ق اإلنسان وحنوه، أم مل أن املعتزلة الذين ادعوا أن الكالم خملوق، وأنه كسائر املخلوقات خلقه كخل

وقد مسعنا هذه القصة . يعتربوا باألدلة اليت بني أيديهم، ومل ينظروا يف هذه النصوص اليت داللتها واضحة
  اليت أوردها عن ذلك املعتزيل الذي جاء إىل أيب عمرو بن العالء أحد القراء السبعة من أهل العراق وقال

)١/٣٣٩(  

  

، ليكون موسى هو املكلم وال يكون اهللا متكلماً، ولكن أبا )اَهللا موسى تكليماًوكلم : (اقرأ هذه اآلية: له
، جلاءتنا آية ال )وكلم اهللا: (عمرو رمحه اهللا بني له أن ذلك ال يفيدك، فلو قرأت أنا أو أنت هذه اآلية

، فإا ]١٤٣:األعراف[به ولَما جاَء موسى لميقَاتنا وكَلَّمه ر: ميكن أن حنرفها وهي قول اهللا تعاىل
وقد اشتهر أن . ، وهلذا ت ذلك املعتزيل ومل يرد شيئاً)وكلمه ربه(صرحية بأن الرب تعاىل هو املكلم، 

جرحه، ألن : يعين) كلم اهللا موسى تكليماً: (مجعاً من املعتزلة أولوا التكليم هنا بأنه التجريح، فقالوا
إال وجاء يوم القيامة -ما من جمروح جيرح: يعين-مكلوم يكلمما من : (اجلرح، كما يف قوله: الكلم

جرحه بأظافري احلكمة، ولكن هذا قول : يعين) كلم اهللا موسى: (فادعوا أن قوله تعاىل) وكلمه يدمي
وإِذْ نادى ربك : باطل؛ فإن النصوص دالة على أنه هو الكالم املسموع؛ وهلذا أثبت اهللا أنه ناداه يف قوله

وس١٠:الشعراء[ى م[ى : ، وقوله تعاىلسِ طُوقَدي الْمادبِالْو هبر اهادإِذْ ن]وناجاه ]١٦:النازعات ،
، واملناجاة والنداء ال يكون إال بنداء مسموع، فكيف يئولون ذلك ]٥٢:مرمي[وقَربناه نجِياً :فقال تعاىل

 اهللا تعاىل خاطب موسى منه إليه، وذكر خطابه يف وحيرفونه حتريفاً لفظياً أو معنوياً؟ كذلك ثبت أن
قَاال ربنا إِننا * فَقُوال لَه قَوالً لَيناً لَعلَّه يتذَكَّر أَو يخشى * اذْهبا إِلَى فرعونَ إِنه طَغى : آيات، كقوله

؛ فاهللا تعاىل ]٤٦-٤٣:طه[افَا إِننِي معكُما أَسمع وأَرى قَالَ ال تخ* نخاف أَنْ يفْرطَ علَينا أَو أَنْ يطْغى 
خاطبه وأمسعه ذلك اخلطاب، فالبد أن يكون ذلك اخلطاب بكالم مسموع، فال يستطيع املعتزلة أن 

  .فاحلاصل أن تأويالم وحرصهم على صرف الدالالت ال يفيدهم لكثرة األدلة. حيرفوا ذلك
  بطل قول املعتزلةتكليم اهللا ألهل اجلنة ي

…  

)١/٣٤٠(  

  



وكم يف الكتاب والسنة من دليل على تكليم اهللا تعاىل ألهل اجلنة وغريهم قال : [قال رمحه اهللا تعاىل
قال رسول اهللا صلى اهللا : ، فعن جابر رضي اهللا عنه قال]٥٨:يس[سالم قَوالً من رب رحيمٍ : تعاىل

مهم إذ سطع هلم نور، فرفعوا أبصارهم فإذا الرب جل جالله قد بينا أهل اجلنة يف نعي: (عليه وسلم
سالم قَوالً من رب : (وذلك قول اهللا تعاىل. السالم عليكم يا أهل اجلنة: أشرف عليهم من فوقهم، فقال

إليه فينظر إليهم وينظرون إليه، فال يلتفتون إىل شيء مما هم فيه من النعيم ما داموا ينظرون : قال) رحيمٍ
ففي هذا احلديث . رواه ابن ماجة وغريه) حىت حيتجب عنهم، وتبقى بركته ونوره عليهم يف ديارهم

إثبات صفة الكالم، وإثبات الرؤية، وإثبات العلو، وكيف يصح مع هذا أن يكون كالم الرب كله معىن 
مانِهِم ثَمناً قَليالً أُولَئك ال خالق لَهم في الْآخرة إِنَّ الَّذين يشترونَ بِعهد اللَّه وأَي: واحداً، وقد قال تعاىل

 هِمإِلَي ظُرنال يو اللَّه مهكَلِّمال يم بترك تكليمهم، واملراد أنه ال يكلمهم ]٧٧:آل عمران[وفأها ،
سأُوا فيها وال اخ: تكليم تكرمي وهو الصحيح؛ إذ قد أخرب يف اآلية األخرى أنه يقول هلم يف النار

 ونكَلِّمفلو كان ال يكلم عباده املؤمنني لكانوا يف ذلك هم وأعداؤه سواء، ومل يكن ]١٠٨:املؤمنون[ت ،
باب كالم الرب تبارك : (يف ختصيص أعدائه بأنه ال يكلمهم فائدة أصالً، وقال البخاري يف صحيحه

عيم أهل اجلنة رؤية وجهه تبارك وتعاىل ، وساق فيه عدة أحاديث، فأفضل ن)وتعاىل مع أهل اجلنة
هذا ]. وتكليمه هلم، فإنكار ذلك إنكار لروح اجلنة وأعلى نعيمها وأفضله الذي ما طابت ألهلها إال به

أيضاً نوع من األدلة، وهو ما حكاه اهللا تعاىل من كالمه ألهل اجلنة يف عدة آيات، فيذكر اهللا تعاىل أنه 
: ، ويقول تعاىل خياطب عباده يوم القيامة]٤٦:احلجر[خلُوها بِسالمٍ آمنِني اد: خياطب أهل اجلنة، فيقول

  ما يبدلُ

)١/٣٤١(  

  

 بِيدلْعا بِظَالَّمٍ لا أَنمو يلُ لَدكذلك حيكي اهللا بأنه إذا دخل أهل اجلنة اجلنة مسعوا كالم ]. ٢٩:ق[الْقَو
، والقول البد أن يكون مسموعاً، فالبد ]٥٨:يس[ من رب رحيمٍ سالم قَوالً: اهللا، وذلك معىن قول اهللا

أن أهل اجلنة يسمعونه، وال شك أن مساعهم لكالمه يعترب نعمة ونعيماً، ولذة يلتذون ا، فيلتذون 
بسماع كالم رم كما يلتذون برؤية رم، ويتنعمون بذلك، ولكن أهل النار حمرومون من اجلميع، 

، فصار ]١٥:املطففني[كَالَّ إِنهم عن ربهِم يومئذ لَمحجوبونَ : ة رم، كما يف قوله تعاىلفحرموا من رؤي
إِنَّ : حجام عذاباً هلم، وحرموا من مساع كالمه الذي هو كالم نعيم وكالم رمحة هلم، كما يف قوله تعاىل

آل [م ثَمناً قَليالً أُولَئك ال خالق لَهم في اآلخرة وال يكَلِّمهم اللَّه الَّذين يشترونَ بِعهد اللَّه وأَيمانِهِ
ال يكلمهم كالم رمحة وكالم نعمة، ففرق اهللا بني أهل اجلنة وأهل النار بأن هؤالء : يعين] ٧٧:عمران

 لكالم هؤالء يعترب يكلمهم وهؤالء ال يكلمهم، فدل على أن كالم اهللا تعاىل حق وثابت، وأن تركه



وال شك أن الكالم اسم لكل ما يسمعه املكلم واملنادى، وأهل اجلنة ينادون . عذاباً أليماً يف حقهم
وكذلك موسى ملا ناداه ربه مسع كالم اهللا تعاىل، . فريفعون أنظارهم فيسمعون كالم اهللا منه إليهم

قريب فنناجيه، أم بعيد فنناديه؟ فرتل قوله أربنا ! يا رسول اهللا: وكذلك ثبت أيضاً أن الصحابة قالوا
أمسعهم : يعين] ١٨٦:البقرة[وإِذَا سأَلَك عبادي عني فَإِني قَرِيب أُجِيب دعوةَ الداعي إِذَا دعان : تعاىل

الَ يا قَ: ونزل أيضاً يف موسى يف خصائصه أن اهللا خصه بإمساعه كالمه يف قوله تعاىل. وأجيبهم إذا دعوين
، فأخرب بأن كالمه احلق الذي ]١٤٤:األعراف[موسى إِني اصطَفَيتك علَى الناسِ بِرِساالتي وبِكَالمي 

  أمسعه موسى أنه من خصائص موسى دون غريه من أهل

)١/٣٤٢(  

  

زمانه، وكل ذلك دالئل وشواهد ظاهرة يف أن اهللا متكلم ويتكلم إذا شاء، وأن ذلك من صفات 
  .لكمالا

  )اهللا خالق كل شيء(نقض استدالل املعتزلة بآية 
…  

والقرآن ] ١٦:الرعد[اللَّه خالق كُلِّ شيء : وأما استدالهلم بقوله تعاىل: [قال املؤلف رمحه اهللا تعاىل
فيكون خملوقاً، فمن أعجب العجب، وذلك أن أفعال العباد كلها ) كل(شيء فيكون داخالً يف عموم 

) كل(لوقة هللا تعاىل، وإمنا خيلقها العباد مجيعها، وال خيلقها اهللا، فأخرجوها من عموم عندهم غري خم
وأدخلوا كالم اهللا يف عمومها مع أنه صفة من صفاته به تكون األشياء املخلوقة؛ إذ بأمره تكون 

، ]٥٤:األعراف[ال لَه الْخلْق والْأَمر والشمس والْقَمر والنجوم مسخرات بِأَمرِه أَ: املخلوقات، قال تعاىل
ففرق بني اخللق واألمر، فلو كان األمر خملوقاً للزم أن يكون خملوقاً بأمر آخر، واآلخر بآخر إىل ما ال 
اية له، فيلزم التسلسل وهو باطل، وطرد باطلهم أن تكون مجيع صفاته تعاىل خملوقة، كالعلم والقدرة 

لكفر؛ فإن علمه شيء، وقدرته شيء، وحياته شيء، فيدخل ذلك يف عموم وغريمها، وذلك صريح ا
وكيف يصح أن يكون متكلماً . ، فيكون خملوقاً بعد أن مل يكن، تعاىل اهللا عما يقولون علواً كبرياً)كل(

بكالم يقوم بغريه؟ ولو صح ذلك للزم أن يكون ما أحدثه من الكالم يف اجلمادات كالمه، وكذلك أيضاً 
، ]٢١:فصلت[أَنطَقَنا اللَّه : وإمنا قالت اجللود) نطَق وأَنطَق(ه يف احليوانات، وال يفرق حينئذ بني ما خلق
بل يلزم أن يكون متكلماً بكل كالم خلقه يف غريه زوراً كان أو كذباً أو كفراً أو . نطق اهللا: ومل تقل
وكل كالم يف الوجود كالمه سواء : عريب وقد طرد ذلك االحتادية فقال ابن . تعاىل اهللا عن ذلك! هذياناً

علينا نثره ونظامه ولو صح أن يوصف أحد بصفة قامت بغريه لصح أن يقال للبصري أعمى ولألعمى 



بصري؛ ألن البصري قد قام وصف العمى بغريه واألعمى قد قام وصف البصر بغريه، ولصح أن يوصف 
  اهللا تعاىل بالصفات اليت

)١/٣٤٣(  

  

نعرف من هذا أن هذه ]. ن األلوان والروائح والطعوم والطول والقصر وحنو ذلكخلقها يف غريه م
، ]١٦:الرعد[اللَّه خالق كُلِّ شيٍء : اآليات اليت استدلوا ا واردة عليهم، استدلوا ذه اآلية وهي قوله

 بأن هذا من ورد عليهم الشارح. ، فيكون خملوقاً)كل(القرآن شيء، فيكون داخالً يف عموم : فقالوا
إن أفعال العباد ليست خملوقة هللا، فتخرجون أفعال العباد عن أن تكون : فأنتم تقولون! أعجب العجب

، وتدخلون يف ذلك صفة ]١٦:الرعد[اللَّه خالق كُلِّ شيٍء ) كل(خملوقة هللا، ملاذا مل تدخلوها يف عموم 
كوا خملوقة وال تدخلون أفعالكم وال من صفاته وهو القرآن وهو كالم اهللا؟ فتدخلون صفته يف 

مث استدل بأنه يلزم من قوهلم أن يوصف اهللا تعاىل . وهذا من العجب! حركاتكم يف كوا خملوقة هللا
فهذا القرآن خلقه يف أفواه . خلقه يف أفواه العباد: بالصفات اليت قامت باملخلوقات، وذلك ألم يقولون

وال شك أن . ه، فهو ليس كالمه ولكنه خلقه، ومع ذلك يضاف إليهالعباد، أو خلقه مث تكلم العباد ب
على -هذا أيضاً قول باطل؛ ألنه يلزم منه أن يكون من تكلم بكالم يوصف به غري املتكلم، فاهللا تعاىل 

هو كالمه وإن مل يكن هو املتكلم به؛ حيث إن الكالم الذي قام :  ما تكلم، ولكن يقال-زعمهم
اً إليه وإن مل يقم به، ويلزم على هذا أن يوصف األعمى بأنه بصري؛ ألن البصر قد مبخلوقاته يكون مضاف

قام بغريه، والبصري يوصف بأنه أعمى؛ ألن العمى قد قام بغريه، وأن يوصف اهللا بصفات املخلوقات 
العجز هللا؛ ألنه هو الذي خلقه، وكذلك يوصف : كلها، فيوصف املخلوق بأنه عاجز، وعلى هذا يقال

لوق بأنه جاهل وبأنه جمنون مثالً، وبالكفر، وبالفسوق، وبالزنا، وبالغصب، وباإلحلاد وما أشبه املخ
 أن تكون -على قوهلم-ذلك، فعلى منطوقهم جتوز إضافة هذه األفعال كلها إىل اهللا تعاىل، وجيوز 

جاء وكالماً قذراً الكلمات اليت جتري يف اخللق كلها من كالم اهللا حىت وإن كانت كفراً وزندقة وسباً وه
  يتعلق باألقذار واألوساخ وحنو

)١/٣٤٤(  

  

وال شك أن اجللود تقشعر من هذه األقوال ومن حكايتها، فعرف بذلك بطالن قوهلم، فأصبح . ذلك
أيها -فاعتقد . القول الصحيح هو أنه كالم اهللا تعاىل، وأن ما قالوه وما اعتمدوه ال داللة هلم يف ذلك

قرآن كالم اهللا حقاً تكلم به، منه بدأ وإليه يعود كما شاء، وإن مل نعرف كيفية  بأن هذا ال-املسلم



تكلمه، وكيفية إنزاله وما يتعلق بذلك، بل نعرف ونتحقق أن اهللا متكلم بكالم يسمع، وأن من كالمه 
 ضمنها القرآن وسائر الكتب اليت أنزهلا على عباده، فإذا اعتقدنا بذلك قلنا بأن هذه الكتب اليت أنزهلا

أَال لَه الْخلْق : واهللا تعاىل فرق بني اخللق واألمر يف قوله تعاىل. شريعته وضمنها أمره ويه وحنو ذلك
 راَألمفدل على أن األمر ليس اخللق، فاألمر هو الكالم، واخللق إجياد املخلوقات، ]٥٤:األعراف[و ،

] ٨٢:يس[ره إِذَا أَراد شيئاً أَنْ يقُولَ لَه كُن فَيكُونُ إِنما أَم: واألمر هو الذي خيلقها به، يقول تعاىل
فعل أمر خيلق اهللا تعاىل به املخلوقات، ) كن: (، وهو أمره، فقوله)كن: (فاملخلوق خيلق بالكالم، بقوله

ما خيلقه من : ليست من خملوقاته لكوا من كالم اهللا، وإمنا املخلوق ما حيدثه ا، أي) كن(فـ
وكل تشعبام وتأويالم بعيدة عن العقل وعن الفطرة . كن فيكون، هذا الصحيح: خلوقات بقولهامل

  .اليت فطر اهللا عليها العباد
  نقض عبد العزيز املكي ألدلة املعتزلة

…  

)١/٣٤٥(  

  

مون بعد ومبثل ذلك ألزم اإلمام عبد العزيز املكي بشراً املريسي بني يدي املأ: [قال املؤلف رمحه اهللا تعاىل
ليدع ! يا أمري املؤمنني: أن تكلم معه ملتزماً أن ال خيرج عن نص الترتيل، وألزمه احلجة، فقال بشر 

مطالبيت بنص الترتيل ويناظرين بغريه، فإن مل يدع قوله ويرجع عنه ويقر خبلق القرآن الساعة وإال فدمي 
يلزمك : وطمع يفَّ، فقلت له). تاسأل أن: (تسألين أم أسألك؟ فقال بشر: قال عبد العزيز . حالل

: ، أو- وهو عندي أنا كالمه يف نفسه-إن اهللا خلق القرآن : إما أن تقول: واحدة من ثالث البد منها
وحاد عن . خلقه كما خلق األشياء كلها: أقول: خلقه قائماً بذاته ونفسه، أو خلقه يف غريه؟ قال

خلق : إن قال: فقال عبد العزيز .  بشراً فقد انقطعاشرح أنت هذه املسألة ودع: اجلواب، فقال املأمون
كالمه يف نفسه فهذا حمال؛ ألن اهللا ال يكون حمالً للحوادث املخلوقة، وال يكون منه شيء خملوقاً، وإن 

خلقه يف غريه؛ فيلزم يف النظر والقياس أن كل كالم خلقه اهللا يف غريه، فهو كالمه فهو حمال أيضاً؛ : قال
خلقه قائماً بنفسه وذاته : ه أن جيعل كل كالم خلقه اهللا يف غريه هو كالم اهللا، وإن قالألنه يلزم قائل

فهذا حمال؛ ال يكون الكالم إال من متكلم، كما ال تكون اإلرادة إال من مريد، وال العلم إال من عامل، 
اً علم أنه صفة وال يعقل كالم قائم بنفسه يتكلم بذاته، فلما استحال من هذه اجلهات أن يكون خملوق

كتبها عبد ) احليدة(هي رسالة مطبوعة امسها ]. هذا خمتصر من كالم اإلمام عبد العزيز يف احليدة. هللا
إن القرآن كالم اهللا حاول أن جيادله، : العزيز الكناين ، ذكر فيها أنه ملا اشتهر عن بشر املريسي أنه يقول

ما تقول يف ! يا بين: س، فسأله بصوت رفيع وقالفذكر أنه ملا صلى مرة اجلمعة قدم ولده أمام النا



القرآن كالم اهللا، فلما مسع قبض عليه؛ ألن ذلك يف زمن فتنة قد افتنت ا : القرآن؟ فقال بصوت رفيع
  خلق كثري، وقد انتشر القول بأن القرآن خملوق، وقد هددوا وتوعدوا من يقول بأن القرآن كالم

)١/٣٤٦(  

  

 يدي املأمون وهو أحد خلفاء بين العباس، وكان ممن دخله كالم املعتزلة وزينوا اهللا، عند ذلك أحضر بني
فلما حضر بني يديه أمره بأن حيضر من يناظره، فأحضر . له حىت اعتقد ما يقولونه بأن القرآن خملوق

ا أتى بشراً املريسي وهو رأس املعتزلة أو رأس اجلهمية يف ذلك الزمان، فتناظرا بني يدي املأمون ، فكلم
ويف هذه املقالة أنه ألزمه بإحدى . حبجة قوية حاد عنها ذلك املعتزيل اجلهمي، فسمى رسالته باحليدة

إن اهللا خلق : إما أن تقول: إذا قلت بأن القرآن خملوق فالبد من واحدة من ثالث: ثالث، قال له
والبد من . تقالً بنفسهإنه خلقه مس: وإما أن تقول. خلقه يف غريه: القرآن يف ذاته، وإما أن تقول

إن : إذا قلت: واحدة، فحاد ومل جيب املريسي ، ومل يستطع أن يتخلف، فشرحها الكناين رمحه اهللا وقال
اهللا خلقه يف ذاته، فهذا حمال؛ ألنه يكون حمالً للحوادث، واهللا تعاىل مرته عن أن يكون حمالً للحوادث، 

رازق قبل خلق : (دمي بصفاته كما تقدم يف قول املؤلفأنه مل حيدث له صفة كانت مفقودة، بل هو ق: أي
أي أنه -إنه خلقه مستقالً : وإذا قلت. ، فبطل أن يكون خلقه يف ذاته)من يرزقه، خالق قبل وجود اخللق

 فيلزم بذلك أن نشاهد ذلك املخلوق، فاملخلوقات البد أا تشاهد، وأيضاً -خملوق مستقل امسه القرآن
وقد مسعت أيضاً حكاية أن أحد الذين امتحنوا يف القرآن ملا أحضروه مرة . التغريال بد أنه يأيت عليه 

رأيت أين قمت يف الليل ألصلي، فلما كربت قرأت الفاحتة . رأيت رؤيا: ماذا عندك؟ قال: قالوا له
ن أقرأ سورة ، ويف الركعة الثانية قرأت الفاحتة وأردت أ]١:الكافرون[يا أَيها الْكَافرونَ : وقرأت سورة

القرآن ميت، : ما هذا؟ قالوا: اإلخالص فلم أستطع ومل أقدر، فرفعت رأسي فإذا القرآن مسجى، فقلت
: نعم، أنتم تقولون: قال! القرآن ميوت؟: فأنزلته أنا ومن ومعي وغسلناه وكفناه وصلينا عليه، فقالوا له

 هذه وإن كانت رؤيا فإا رد إن القرآن خملوق، وكل خملوق ميوت، فخاصمهم بذلك وبني هلم أن
  عليكم، فإذا

)١/٣٤٧(  

  

إن القرآن خملوق منفصل مستقل يرى فالبد أنه يأيت عليه التغري، فيمرض ويشفى، ويكرب ويصغر، : قلتم
ويزيد وينقص، وينطق بنفسه، فهو خملوق مستقل، فمن الذي ملسه؟ ومن الذي شاهده؟ القرآن إمنا هو 

و عرض من األعراض، وإذا نطقنا به فإنا ال نشاهد الكلمات اليت نتكلم ا هذا الكالم الذي نقرؤه، فه



إنه كالم خلقه اهللا يف : وإذا قلتم. خترج ويراها من يراها، فهو عرض تكلم اهللا تعاىل به ليس مبخلوق
قه خلقه يف ألسنة الناس وخل: غريه، لزمكم أن كل ما يتكلم به الناس فهو كالم اهللا خلقه يف غريه، يعين

أهل : (وقد طرد ذلك كثري من املالحدة الذين يقال هلم. يف قلوم، فما ينطقون به فهو من كالم اهللا
وكل كالم يف الوجود كالمه سواء علينا نثره ونظامه فجعلوا كل ما ينطق به : ، حىت قال بعضهم)االحتاد

ن سخرية أو ما أشبه ذلك، الناس كالم اهللا ولو كان كفراً، ولو كان هجاء، ولو كان شعراً، ولو كا
فإذاً ملا بطلت هذه الثالثة ما بقي . جعلوا كل ما تكلم به الناس من كالم اهللا تعاىل، تعاىل اهللا عن قوهلم

يف كل موضع حبسبه، ويعرف ذلك ) كل(وعموم : [قال املؤلف رمحه اهللا. إال أنه كالم اهللا ليس مبخلوق
ر كُلَّ شيٍء بِأَمرِ ربها فَأَصبحوا ال يرى إِلَّا مساكنهم تدم: بالقرائن، أال ترى إىل قوله تعاىل

تدمر : ومساكنهم شيء، ومل تدخل يف عموم كل شيء دمرته الريح، وذلك ألن املراد] ٢٥:األحقاف[
ت وأُوتي: وكذا قوله تعاىل حكاية عن بلقيس. كل شيء يقبل التدمري بالريح عادة وما يستحق التدمري

املراد من كل شيء حيتاج إليه امللوك، وهذا القيد يفهم من قرائن الكالم؛ إذ ] ٢٣:النمل[من كُلِّ شيٍء 
. مراد اهلدهد أا ملكة كاملة يف أمر امللك غري حمتاجة إىل ما يكمل به أمر ملكها، وهلذا نظائر كثرية

كل خملوق وكل موجود سوى اهللا فهو : أي] ١٦:الرعد[اللَّه خالق كُلِّ شيٍء : واملراد من قوله تعاىل
  خملوق فدخل يف هذا العموم أفعال العباد حتماً، ومل يدخل يف العموم

)١/٣٤٨(  

  

اخلالق تعاىل، وصفاته ليست غريه؛ ألنه سبحانه وتعاىل هو املوصوف بصفات الكمال، وصفاته مالزمة 
ما زال قدمياً : (قدم اإلشارة إىل هذا املعىن عند قولهلذاته املقدسة ال يتصور انفصال صفاته عنه، كما ت

) اللَّه خالق كُلِّ شيٍء: (كان قوله تعاىل: ، بل نفس ما استدلوا به يدل عليهم، فإذاً)بصفاته قبل خلقه
فما ] ٣:لزخرفا[إِنا جعلْناه قُرآناً عربِياً : وأما استدالهلم بقوله تعاىل. خملوقاً ال يصح أن يكون دليالً

وجعلَ : يتعدى إىل مفعول واحد، كقوله تعاىل) خلق(إذا كان مبعىن ) جعل(فإن ! أفسده من استدالل
 ورالنو اتونَ : ، وقوله تعاىل]١:األنعام[الظُّلُمنمؤأَفَال ي يٍء حياِء كُلَّ شالْم نا ملْنعجي * وا فلْنعجو
ياسوضِ رونَ الْأَردتهي ملَّهالً لَعباجاً سجا فيها فلْنعجو بِهِم يدموإذا تعدى ]. ٣١-٣٠:األنبياء[ أَنْ ت

وال تنقُضوا الْأَيمانَ بعد توكيدها وقَد جعلْتم اللَّه علَيكُم : ، قال تعاىل)خلق(إىل مفعولني مل يكن مبعىن 
الَّذين جعلُوا : ، وقال تعاىل] ٢٢٤:البقرة[وال تجعلُوا اللَّه عرضة : ، وقال تعاىل] ٩١:النحل[كَفيالً 

 نيضآنَ ع٩١:احلجر[الْقُر [وقال تعاىل ، : كقنلُولَة إِلَى عغم كدلْ يعجال تو]وقال ] ٢٩:اإلسراء ،
وجعلُوا الْمالئكَة الَّذين هم عباد : ، وقال تعاىل] ٣٩:سراءاإل[وال تجعلْ مع اللَّه إِلَهاً آخر : تعاىل

إِنا جعلْناه قُرآناً عربِياً لَعلَّكُم تعقلُونَ : ونظائره كثرية، فكذا قوله تعاىل] ١٩:الزخرف[الرحمنِ إِناثاً 



 استدلوا بعموم -كما تقدم- األول هذا دليل مما استدلوا به، وذكر نقضه، فالدليل]]. ٣٠:الزخرف[
إن : إن قلت: ، قال بشر املريسي لعبد العزيز الكناين ]١٦:الرعد[اللَّه خالق كُلِّ شيٍء : يف قوله) كل(

  كالم اهللا شيء خاصمناك؛ ألنه داخل يف هذه اآلية،

)١/٣٤٩(  

  

ولكن .  يف كل شيءإنه ليس بشيء ضللت وكفرت، وذلك ألن احملسوسات كلها داخلة: وإن قلت
ما أمرتك بأن : بشراً ملا قال ذلك اعتقد أنه قد غلب الكناين ، وأنه ظهر عليه باحلجة، فقال له الكناين 

إن القرآن شيء ال كاألشياء، القرآن شيء ولكن ليس : جتيب على اآلية، دعين أتوىل اجلواب، فقال
قد ترد عامة، ولكن تأيت عامة ) كل(ا من أن كلمةكاألشياء اليت يف هذه اآلية، واجلواب الثاين هو ما مسعن

تدمر : قوله تعاىل: أحدمها: واستدل الشارح بدليلني. حبسب ما يراد منها ال أا يدخل فيها كل األشياء
 مهناكسى إِالَّ مروا ال يحبا فَأَصهبرِ رٍء بِأَميح اليت حيكي اهللا تعاىل عن الري] ٢٥:األحقاف[كُلَّ ش

أرسلها على عاد أا تدمر كل شيء، ومع ذلك بقيت أشياء موجودة ما دمرا، فدل على أن كلمة 
: قوله تعاىل يف قصة بلقيس ملكة اليمن: والدليل الثاين. كل شيء يقبل التدمري: يراد ا) كل شيء(

نها كالذي أويت سليمان، فإنه أويت ، ومعلوم أن هناك أشياء مل تؤت م]٢٣:النمل[وأُوتيت من كُلِّ شيٍء 
ذلك الصرح، وأويت الريح اليت غدوها شهر ورواحها شهر، وسخرت له الشياطني كل بناء وغواص، 
ومع ذلك ما أوتيت مثل ذلك، وهي يف زمنه، ومع ذلك ملكها مل يتجاوز اجلهة اليت هي ا، فإذاً قوله 

  . يؤتاه مثلهاعام، ولكنه خمصوص مبا) أوتيت من كل شيء: ( تعاىل
  نداء اهللا ملوسى ودالالته

…  

)١/٣٥٠(  

  

نودي من شاطئ الْواد الْأَيمنِ في الْبقْعة : وما أفسد استدالهلم بقوله تعاىل: [قال املؤلف رمحه اهللا تعاىل
موسى منها، على أن الكالم خلقه اهللا تعاىل يف الشجرة فسمعه ] ٣٠:القصص[الْمباركَة من الشجرة 

فَلَما أَتاها نودي من شاطئ الْواد الْأَيمن : وعموا عما قبل هذه الكلمة وما بعدها؛ فإن اهللا تعاىل قال
، والنداء هو الكالم من بعد، فسمع موسى عليه السالم النداء من حافة الوادي، مث ]٣٠:القصص[

أي أن النداء كان يف البقعة املباركة من عند ] ٣٠:القصص[جرة في الْبقْعة الْمباركَة من الش: قال
البتداء الغاية، ال أن البيت هو ) من البيت(مسعت كالم زيد من البيت، فيكون : كما يقول. الشجرة



يا موسى إِني أَنا اللَّه رب : املتكلم، ولو كان الكالم خملوقاً يف الشجرة لكانت الشجرة هي القائلة
غري رب العاملني؟ ولو كان هذا الكالم ) إِني أَنا اللَّه رب الْعالَمني: (، وهل قال]٣٠:القصص[لْعالَمني ا

صدقاً؛ إذ كل من الكالمني عندهم ] ٢٤:النازعات[بدا من غري اهللا لكان قول فرعون أَنا ربكُم الْأَعلَى 
كالمني على أصلهم أن ذلك كالم خلقه يف الشجرة، وهذا خملوق قد قاله غري اهللا، وقد فرقوا بني ال

كالم خلقه فرعون، فحرفوا وبدلوا واعتقدوا خالقاً غري اهللا، وسيأيت الكالم على مسألة أفعال العباد إن 
فَلَما أَتاها نودي من :  أن استدلوا بقوله تعاىل-وهي شبهة داحضة-مما استدلوا به ]. شاء اهللا تعاىل

ئاطش ةرجالش نم كَةاربالْم ةقْعي الْبنِ فمي اَأليادإن موسى مسع الصوت من : قالوا] ٣٠:القصص[ الْو
إن كالم اهللا خملوق، : فلذلك قالوا. الشجرة، فالشجرة هي اليت تكلمت، أو خلق اهللا الكالم يف الشجرة

النداء ) نودي: ( وعما قبلها، فإن قوله تعاىلإم عموا عما بعد اآلية: وهذا قول بعيد، ويقول املؤلف
  يكون بصوت مسموع، وهذا مما استدلوا به على أن اهللا تعاىل متكلم؛ حيث أثبت

)١/٣٥١(  

  

إِذْ ناداه ربه : وقال] ١٠:الشعراء[وإِذْ نادى ربك موسى : لنفسه النداء يف عدة آيات، قال تعاىل
وناديناه من جانِبِ الطُّورِ اَأليمنِ وقَربناه نجِياً : ، وقال]١٦:النازعات[طُوى بِالْوادي الْمقَدسِ 

فَدالَّهما بِغرورٍ فَلَما ذَاقَا الشجرةَ بدت لَهما سوآتهما وطَفقَا يخصفَان علَيهِما من : وقال] ٥٢:مرمي[
نو ةنقِ الْجرو بِنيم ودا عطَانَ لَكُميا إِنَّ الشأَقُلْ لَكُمو ةرجا الشلْكُمت نا عكُمهأَن ا أَلَممهبا رماهاد

وحنو ] ٦٢:القصص[ويوم يناديهِم فَيقُولُ أَين شركَائي الَّذين كُنتم تزعمونَ : ، وقال]٢٢:األعراف[
: وأما قوله تعاىل. ، يعين ناده ربه بكالم مسعه)نودي(قوله : من اهللا بكالم مسموع، فإذاًذلك، فالنداء 

إِنك بِالْوادي الْمقَدسِ طُوى : يعين أنه نودي وهو يف البقة املباركة اليت ذكرها بقوله) يف البقعة املباركة(
: ؟ مث قال]١٢:طه[ بِالْوادي الْمقَدسِ طُوى إِنك: ، هذه البقعة ذكر اهللا ا الربكة فقال تعاىل]١٢:طه[
مسع الصوت من جهة الشجرة ال أن الشجرة هي اليت نطقت، وإمنا مسع الصوت من ) من الشجرة(

رأى ضوءاً يشتعل عند تلك : أي] ١٠:طه[إِني آنست ناراً : جهتها، ورأى تلك النار اليت قال عنها
أَو :  بوقود ألهله لعلهم يصطلون، وكان ذلك يف شدة برد، فقالالشجرة فظن أنه نار، فذهب ليأيت

، فلما جاء إىل الشجرة مسع هذا النداء، ويف ذلك ]٧:النمل[آتيكُم بِشهابٍ قَبسٍ لَعلَّكُم تصطَلُونَ 
إِنَّ الساعةَ آتيةٌ أَكَاد أُخفيها * لذكْرِي إِننِي أَنا اللَّه ال إِلَه إِالَّ أَنا فَاعبدنِي وأَقم الصالةَ : النداء قوله

  وما تلْك* فَال يصدنك عنها من ال يؤمن بِها واتبع هواه فَتردى * لتجزى كُلُّ نفْسٍ بِما تسعى 

)١/٣٥٢(  

  



عه، وألجل ذلك يسمى موسى كليم اهللا، ، كل هذا تكلم اهللا به ومس]١٧-١٤:طه[بِيمينِك يا موسى 
مبعىن أن اهللا كلمه وأمسعه كالمه، وليست هي الشجرة اليت نطقت بذلك، وإمنا مسع الصوت من جهة 

كلمين زيد من الدار، مبعىن أن الصوت خرج من : كما يقول القائل. جاء من تلك اجلهة: الشجرة، أي
  .ليل بعيد أن يتعلق به، وهذا من مجلة أدلتهم الباطلةفإذاً هذا د. الدار، ال أن الدار هي اليت نطقت

  عالقة األمينني بالقرآن الكرمي
…  

وهذا يدل على أن ] ٤٠:احلاقة[إِنه لَقَولُ رسولٍ كَرِميٍ : فقد قال تعاىل: فإن قيل: [قال املؤلف رمحه اهللا
 الرسول معرف أنه مبلِّغ عن ِ ذكْر:قيل! الرسول أحدثه، إما جربائيل أو حممد صلى اهللا عليه وسلم

مرسله؛ ألنه مل يقل إنه قول ملك أو نيب، فعلم أنه بلغه عمن أرسله به، ال أنه أنشأ من جهة نفسه، 
فالرسول يف إحدى اآليتني جربائيل، ويف األخرى حممد، فإضافته إىل كل منهما تبني أن اإلضافة : وأيضاً

دليل ] ١٠٧:الشعراء[رسولٌ أَمني : ثه اآلخر، وأيضاً فقولهللتبليغ؛ إذ لو أحدثه أحدمها امتنع أن حيد
على أنه ال يزيد يف الكالم الذي أرسل بتبليغه وال ينقص منه، بل هو أمني على ما أرسل به يبلغه عن 

مرسله، وأيضاً فإن اهللا قد كفَّر من جعله قول البشر، وحممد صلى اهللا عليه وسلم بشر، فمن جعله قول 
إنه قول بشر أو جين أو ملك، والكالم كالم من :  أنه أنشأه فقد كفر، وال فرق بني أن يقولحممد مبعىن

قفا نبك من ذكرى حبيب ومرتل قال هذا شعر امرئ : قاله مبتدئاً ال من قاله مبلغاً، ومن مسع قائالً يقول
ا كالم الرسول، وإن قال هذ) إمنا األعمال بالنيات، وإمنا لكل امرئ ما نوى: (القيس ، ومن مسعه يقول

إِياك نعبد وإِياك نستعني * مالك يومِ الدينِ * الرحمنِ الرحيمِ * الْحمد للَّه رب الْعالَمني : مسعه يقول
ال أدري من كالم من هذا؟ ولو : هذا كالم اهللا إن كان عنده خرب ذلك، وإال قال: قال] ٥-٢:الفاحتة[

  أنكر

)١/٣٥٣(  

  

هذا كالم من؟ أهذا كالمك أو : عليه أحد ذلك لكذَّبه، وهلذا من مسع من غريه نظماً أو نثراً يقول له
: قد يعترض معترض ذه اآلية اليت يف سورة احلاقة ويف سورة التكوير، وهي قوله: يقول]. كالم غريك؟

وال بِقَولِ كَاهنٍ قَليالً ما تذَكَّرونَ *  شاعرٍ قَليالً ما تؤمنونَ وما هو بِقَولِ* إِنه لَقَولُ رسولٍ كَرِميٍ 
مطَاعٍ * ذي قُوة عند ذي الْعرشِ مكنيٍ * إِنه لَقَولُ رسولٍ كَرِميٍ : ويف اآلية األخرى] ٤٢-٤٠:احلاقة[

) قول رسول: (ل الذي بلغه عن اهللا، فمعىن قوله، فالرسول هاهنا هو جربي]٢١-١٩:التكوير[ثَم أَمنيٍ 
. أنه مل ينشئه، وأنه مل يقله من نفسه، وإمنا بلغه حيث إنه مرسل) رسول(ونأخذ من كلمة. تبليغ رسول

: فالرسول هو الذي حيمل رسالة من غريه، فكل من محل كالماً أو محل كتاباً فإنه يسمى رسوالً، تقول



فالرسول مبعىن . وأرسلت ابين إىل فالن. منتديب: أي. يأتيكم رسويل: أرسلت غالمي بكذا وكذا، أو
قول جاء به رسول أرسل به، وذلك الرسول الذي : الذي حيمل رسالة، فهذا القرآن قول رسول، أي

نزلَ بِه الروح : ذكر يف هذه اآليات هو جربيل عليه السالم، يبني ذلك قوله تعاىل يف سورة الشعراء
 نياَألم* رِيننذالْم نكُونَ متل لَى قَلْبِكولٍ كَرِميٍ : فهكذا قوله] ١٩٤-١٩٣:الشعراء[ عسلُ رلَقَو هإِن

مطَاعٍ ثَم أَمنيٍ * ذي قُوة عند ذي الْعرشِ مكنيٍ * إِنه لَقَولُ رسولٍ كَرِميٍ : ، وقوله تعاىل] ٤٠:احلاقة[
 بأنه أمني يف املوضعني، فيؤخذ من ذلك أنه مأمون على ما أرسل به، ال ، فوصف]٢١-١٩:التكوير[

إذاً ال متعلق يف . يدخل فيه زيادة وال أي نوع من التغيري، بل يبلغه كما هو دون أي حتريف أو تغيري
ا الكالم إمن: مث يقول. هذه اآلية، بل اآلية واضحة بأنه بلغه عمن أرسله، والذي أرسله به هو اهللا تعاىل

  يضاف إىل من قاله ال إىل من بلغه، فهو كالم اهللا، والرسول الذي بلغه سواٌء أكان

)١/٣٥٤(  

  

إِنْ علَيك إِلَّا الْبالغُ : جربيل أم حممداً إمنا منه التبليغ، وقد ذكر اهللا ذلك يف عدة آيات، كقوله تعاىل
بلِّغْ ما أُنزِلَ إِلَيك : ، وقوله تعاىل] ٩٩:املائدة[الغُ ما علَى الرسولِ إِلَّا الْب: ، وقوله تعاىل]٤٨:الشورى[

 كبر ن٦٧:املائدة[م [وقوله تعاىل ، : هنوشخيو اللَّه االتونَ رِسلِّغبي ينالَّذ]فالتبليغ ]٣٩:األحزاب ،
بلغه، ونشهد بأنه بلغ ما فإذاًَ هو . معناه إيصال ما بعث به إىل املرسل إليهم كما هو دون نقص أو تغيري

. الكالم يضاف إىل من قاله مبتدئاً ال إىل من بلغه: مث يقول. أرسل به إىل هذه األمة، وأن األمة قد حفظته
نزل به جربيل، وقرأه وعلمه لألمة حممد عليه الصالة : أي. كالم اهللا وتبليغ جربيل: فنحن نقولك

، ويستدل على ذلك بأن الكالم يضاف إىل من ابتدعه والسالم، فهو كالم اهللا وال يضاف إىل من بلغه
قفا نبك من ذكرى حبيب ومرتل هذا بيت يف أول قصيدة من املعلقات، وهو : بقولنا إذا مسعنا من ينشد

وإذا . هذا كالمك أيها املتكلم: هذا كالم امرئ القيس ، وال نقول: فإذا مسعناه نقول. المرئ القيس 
هذا كالمك أيها : هل نقول) ا األعمال بالنيات، وإمنا لكل امرئ ما نوىإمن: (-مثالً-مسعناك تقول 
ونعرف أنه أول من قال هذا، وإذا مسعنا من . هذا كالم الرسول عليه الصالة والسالم: املتكلم؟ نقول

هذا : الم اهللا قلناوحنن نعرف أنه ك] ٣-٢:الفاحتة[الرحمنِ الرحيمِ * الْحمد للَّه رب الْعالَمني : يقرأ
  .فإذاً هو كالم اهللا وتبليغ رسل اهللا. كالم اهللا، ليس كالمك أيها املتكلم الذي أمسعتنا، إمنا أنت مبلغ

  ]١٧[شرح العقيدة الطحاوية 

)١/٣٥٥(  

  



القرآن كالم اهللا لفظاً ومعىن، وهو قدمي النوع حادث اآلحاد، اتفق على هذا السلف واألئمة، وتوافرت 
ة الكتاب والسنة، ولكن خالف بعض املتأخرين من أتباع املذاهب متأثرين بغريهم، فزعموه عليه أدل

معىن واحداً وكالماً نفسياً وزعموا أن املوجود عبارة عن كالم، ويف كالم اإلمام الطحاوي ما يرد عليهم 
  .تصرحياً وتلوحياً

  إثبات كالم اهللا والرد على املتأخرين املخالفني للسلف
…  

......  
  اتفاق أهل السنة على أن كالم اهللا غري خملوق واختالف املتأخرين

…  

)١/٣٥٦(  

  

وباجلملة فأهل السنة كلهم من أهل املذاهب األربعة وغريهم من السلف : [قال املؤلف رمحه اهللا تعاىل
 هو واخللف متفقون على أن كالم اهللا غري خملوق، ولكن بعد ذلك تنازع املتأخرون يف أن كالم اهللا هل
معىن واحد قائم بالذات، أو أنه حروف وأصوات تكلم اهللا ا بعد أن مل يكن متكلماً، أو أنه مل يزل 

وقد يطلق بعض املعتزلة على القرآن أنه . متكلماً إذا شاء ومىت شاء وكيف شاء، وأن نوع الكالم قدمي
ريب أن هذا املعىن منتف وال . غري خملوق، ومرادهم أنه غري خمتلق مفترى مكذوب، بل هو حق وصدق

باتفاق املسلمني، والرتاع بني أهل القبلة إمنا هو يف كونه خملوقاً خلقه اهللا، أو هو كالمه الذي تكلم به 
وقام بذاته، وأهل السنة إمنا سألوا عن هذا، وإال فكونه مكذوباً مفترى مما ال ينازع مسلم يف بطالنه، 

هل البدع معترفون بأن اعتقادهم يف التوحيد والصفات والقدر وال شك أن مشايخ املعتزلة وغريهم من أ
مل يتلقوه ال عن كتاب وال سنة، وال عن أئمة الصحابة والتابعني هلم بإحسان، وإمنا يزعمون أن عقلهم 

ولو ترك الناس على فطرهم السليمة وعقوهلم . دهلم عليه، وإمنا يزعمون أم تلقوا من األئمة الشرائع
 يكن بينهم نزاع، ولكن ألقى الشيطان إىل بعض الناس أغلوطة من أغاليطه فرق ا بينهم املستقيمة مل

 يدعقَاقٍ بي شابِ لَفتي الْكلَفُوا فتاخ ينإِنَّ الَّذقد تقدم عند سياق اختالف األمة يف ]]. ١٧٦:البقرة[و
ه، وهذا قول األشعرية واملاتريدية، وهلذا كالم اهللا معىن واحد قائم بذات: كالم اهللا أن هناك فرقة قالوا

إنه معىن واحد يعرب به بالعربية فيصري توراة، وبالسريانية فيصري إجنيالً، وبالعربية فيصري قرآناً، وهو : قالوا
إن كالم اهللا تعاىل هو املعىن ال اللفظ، وهلم أدلة رمبا يأيت : وهذا قول باطل، ويقولون أيضاً. معىن واحد
وهناك قول ثان للمبتدعة أيضاً أن كالم اهللا حروف وأصوات تكلم ا بعد أن مل يكن . انقاش حوهل

  وهذا أيضاً خطأ؛ فإن اهللا تعاىل مل يزل موصوفاً. متكلماً
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إن كالم اهللا قدمي النوع حادث اآلحاد، وإنه مل يزل : وقول أهل السنة. بأنه متكلم ويتكلم إذا شاء
ا شاء، وإن القرآن من كالمه، وإن الكالم صفة مدح ليس هو خملوق، فليس كالم اهللا متكلماً ويتكلم إذ

خملوقاً كما أن صفاته ليست خملوقة، فليس شيء من صفاته خملوقاً، فعلمه وقدرته وإرادته وحلمه ورمحته 
 وهنا. وصفاته الذاتية مسعه وبصره كل ذلك منسوب إليه ومضاف إليه، وليس شيء من ذلك خملوقاً

: القرآن غري خملوق، وال يقولون: حنن نقول: ذكر الشارح عن بعض املعتزلة أم قد يوافقون ويقولون
غري خملوق، ولكن هذه العبارة يعربون ا عن معىن صحيح يوافق عليه : القرآن كالم اهللا، بل يقولون

 مل يكن اختلقه وال أن حممداً: كل أحد، وهو أم يعنون أنه غري مفترى وال خمتلق وال مكذوب، أي
. افتراه، وهذا يتسترون به، وإال فهم يعتقدون أنه كسائر املخلوقات خلقه اهللا كما خلق سائر املخلوقات
فإذا عرفنا مثل هذه األقوال بقي أن يعتقد كل مسلم بأن القرآن الذي أنزله اهللا تعاىل هو كالمه، وأنه 

ال شيء من صفات اهللا خملوقة، ويعتقد أن أهل السنة صفة كمال، وأنه معجز بذاته، وأنه ليس مبخلوق و
جممعون من عهد السلف والصحابة على أن القرآن كالم اهللا تكلم به، وأنه من مجلة كالمه، وأنزله 

وحياً، وجعله معجزة هلذا النيب خالدة باقية ما شاء اهللا أن تبقى، ما دام يعمل به، وهو مرتل غري خملوق، 
يرفع يف آخر الزمان عندما يترك العمل به، هذا قول أهل السنة، وال عربة : يعود، أيمنه بدأ قوالً وإليه 

  .باألقوال الشاذة املبتدعة اليت خالفت هذا القول
  كالم أيب حنيفة على كالم اهللا

…  
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 إذا شاء والذي يدل عليه كالم الطحاوي رمحه اهللا أنه تعاىل مل يزل متكلماً: [قال املؤلف رمحه اهللا تعاىل
كيف شاء، وأن نوع كالمه قدمي، وكذلك ظاهر كالم اإلمام أيب حنيفة رمحه اهللا تعاىل يف الفقه األكرب؛ 

والقرآن كالم اهللا يف املصاحف مكتوب، ويف القلوب حمفوظ، وعلى األلسن مقروء، وعلى : فإنه قال
نا له خملوقة، وقراءتنا له خملوقة، النيب صلى اهللا عليه وسلم وآله مرتل، ولفظنا بالقرآن خملوق وكتابت

وما ذكره اهللا يف القرآن حكاية عن موسى وغريه من األنبياء عليهم الصالة . والقرآن غري خملوق
والسالم، وعن فرعون وإبليس فإن ذلك كله كالم اهللا تعاىل إخباراً عنهم، وكالم اهللا غري خملوق، 

ومسع موسى عليه السالم كالم .  كالم اهللا ال كالمهموكالم موسى وغريه من املخلوقني خملوق، والقرآن
اهللا تعاىل، فلما كلم موسى كلمه بكالمه الذي هو له صفة يف األزل، وصفاته كلها خالف صفات 



وملا : فقوله. انتهى. املخلوقني، يعلم ال كعلمنا، ويقدر ال كقدرتنا، ويرى ال كرؤيتنا، ويتكلم ال ككالمنا
لذي هو صفة له يف األزل يعلم منه أنه حني جاء كلمه، ال أنه مل يزل وال يزال كلم موسى كلمه بكالمه ا

ولَما جاَء موسى لميقَاتنا وكَلَّمه ربه : يا موسى؛ ويفهم ذلك من قوله تعاىل: أزالً وأبداً يقول
لنص ال يتصور أن إنه معىن واحد قائم با: ، ففهم منه الرد على من يقول من أصحابه]١٤٣:األعراف[

الذي هو له : (وقوله. يسمع، وإمنا خيلق اهللا الصوت يف اهلواء، كما قال أبو منصور املاتريدي وغريه
نقل هنا كالم ]. إنه حدث له وصف الكالم بعد أن مل يكن متكلماً: رد على من يقول) صفة يف األزل

ي حنفي أيضاً، والعقيدة مشهورة أيب حنيفة ؛ ألن الشارح حنفي املذهب، واملصنف الذي هو الطحاو
عند احلنفية، ولكن أكثر املتأخرين من احلنفية مالوا يف باب االعتقاد فيما يتعلق باألمساء والصفات، 

وفيما يتعلق باإلميان، وفيما يتعلق بالقرآن، واحنرفوا بسبب من قرءوا عليه من األشاعرة وحنوهم، ولكن 
  الشارح
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عقيدة سلفية تلقاها عن مشاخيه الذين اخلصوا له يف التعليم فحسن اعتقاده، فاحتج رمحه اهللا كان على 
فهذا الطحاوي رمحه اهللا حنفي، وكالمه واضح يف أن . على أهل ذلك املذهب بأقوال من حيترموم

الرب سبحانه وتعاىل مل يزل متكلماً إذا شاء، وهذا أبو حنيفة صريح قوله يف إثبات صفة الكالم هللا 
بحانه وتعاىل، ويف االستدالل على ذلك بأن اهللا كلم موسى، وأن موسى مسع كالم اهللا منه إليه، قال س

ولَما جاَء موسى لميقَاتنا وكَلَّمه ربه : ، وقال]١٦٤:النساء[وكَلَّم اللَّه موسى تكْليما : تعاىل
وكذلك ]. ١٤٤:األعراف[ى الناسِ بِرِساالتي وبِكَالمي إِني اصطَفَيتك علَ: ، وقال]١٤٣:األعراف[

، والنداء ال يكون إال بكالم، ]٥٢:مرمي[وناديناه من جانِبِ الطُّورِ اَأليمنِ وقَربناه نجِيا : ناداه وناجاه
بو حنيفة على أن اهللا واملناجاة اليت هي كالم خفي بني اثنني ال تكون إال بكالم، وكل ذلك استدل به أ

تعاىل هو الذي تكلم ذا القرآن، وأنه مل يزل متكلماً ويكلم من يشاء، واستدل أيضاً بأن ما يف القرآن 
قال اهللا تعاىل عن : فنحن نقول. من حكاية كالم األمم أو كالم الرسل أو غريهم هو عني كالم اهللا

أَسباب السموات فَأَطَّلع إِلَى إِلَه موسى وإِني * بلُغُ اَألسباب يا هامانُ ابنِ لي صرحا لَعلِّي أَ: فرعون
قال اهللا تعاىل عن : كذلك نقول. ، فهذا كالم اهللا حكاه عن فرعون]٣٧-٣٦:غافر[لَأَظُنه كَاذبا 

: ، وقال تعاىل عنه]٨٣-٨٢:ص[م الْمخلَصني إِلَّا عبادك منه* فَبِعزتك لَأُغْوِينهم أَجمعني : إبليس
 يمقتسالْم اطَكرص منَّ لَهدوكالم إبليس، وكالم . ، هذا كالم اهللا حكاه عن إبليس]١٦:األعراف[لَأَقْع

 إِنْ كُنت من قَد جادلْتنا فَأَكْثَرت جِدالَنا فَأْتنا بِما تعدنا: فرعون، وكالم قوم نوح لنوح يف قوهلم
 نيقاد٣٢:هود[الص[،  
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وكذلك بقية األمم كالمهم خملوق؛ ألن اإلنسان جبميع حركاته خملوق، فاإلنسان جبسمه خملوق، 
وحركاته خملوقة هللا الذي خلقه وخلق حركاته، وكلماته أيضاً خملوقة، فاهللا الذي حيرك شفتيه وحيرك 

فاإلنسان . ما أنطق يف اآلخرة اجللود واأليدي واألرجل وحنو ذلكلسانه، فهو الذي أنطقه بذلك ك
جبميع ما ينسب إليه خملوق، وأما الرب تعاىل جبميع صفاته فإنه ليس مبخلوق، بل صفاته كلها مضافة 

وقد تقدم أن . إليه من ذاته، وال جيوز القول بأن شيئاً من صفاته خملوق، وال أنه حادث بعد أن مل يكن
  .أنه مل يزل متكلماً ويتكلم إذا شاء: إن كالمه قدمي النوع حادث اآلحاد، أي: ة، لكن يقالصفاته قدمي

  قبول ما جاء يف كالم املعتزلة من حق
…  
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وباجلمة فكل ما حتتج به املعتزلة مما يدل على أنه كالم متعلق مبشيئته : [قال املؤلف رمحه اهللا تعاىل
إن : أنه يتكلم شيئاً بعد شيء، فهو حق جيب قبوله، وما يقوله من يقولوقدرته، وأنه يتكلم إذا شاء و

كالم اهللا قائم بذاته، وإنه صفة له، والصفة ال تقوم إال باملوصوف، فهو حق جيب قبوله والقول به، 
فيجب األخذ مبا يف قول كل من الطائفتني من الصواب والعدول عما يرده الشرع والعقل من قول كل 

هذا القول جممل، ومن أنكر قبلكم قيام : قالوا لنا فهذا يلزم أن تكون احلوادث قامت به قلنافإذا . منها
 به تعاىل من األئمة؟ ونصوص القرآن والسنة تتضمن ذلك، ونصوص األئمة -ذا املعىن-احلوادث 

ن كالم اهللا تعاىل إ: أننا نقبل ما جاءوا به من احلق ونرد الباقي، فإذا قالوا: يعين]. أيضاً مع صريح العقل
إنه معىن واحد، هذا ال نوافقهم عليه، وذلك ألن فيه : هذا صحيح، ولكن قوهلم: قلنا. صفة قائمة بذاته

ذكر اجلنة وفيه ذكر النار، فعلى أنه معىن واحد ال يكون بني آية الوعد والوعيد فرق، وكذلك فيه ذكر 
فإذاً ال يوافقون .  يكن بني هذه اآلية وهذه اآلية فرقالعذاب وفيه ذكر الرمحة، وإذا كان معىن واحداً مل

إنه معىن واحد، ولكن يوافقون على أنه قائم بذاته، كما أن سائر الصفات قائمة باملوصوف، : على قوهلم
فال تعقل صفة إال وهي قائمة باملوصوف، فالبياض البد أن يكون قائماً بشيء أبيض، وال يوجد منفصالً، 

 والسواد -مثالً-هذا البياض انتزع، وكذلك احلمرة : ض من الثوب ويقبض عليه ويقالوال ينتزع البيا
البد أن تقوم بشيء يوصف بأنه أبيض أو أسود أو أمحر، فكذلك الصفات، فالسمع البد أن يقوم مبن 

 ولكن فإذاً الصفات نوافق يف أا قائمة بذاته،. يسمع، والكالم البد أن يقوم مبن يتكلم وال يقوم بذاته



وهذه . إننا إذا قلنا إنه يتكلم وإنه يعلم ويقدر يكون ذلك سبباً لكون احلوادث تقوم به: نرفض قوهلم
  على معتقدهم أن. أكرب شبهة يتشبثون ا، فريمون أهل السنة بأم يقولون إن احلوادث تقوم بذات اهللا
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ء بعد أن مل يكن، وهذا خطأ، بل اهللا تعاىل حيدث ما اهللا تعاىل قائم بذاته وبأفعاله، وأنه ال حيدث منه شي
يشاء، فيسمع ما حيدث بعد أن مل يكن حادثاً، يسمع األصوات اليت حدثت بعد أن مل حتدث، ويرى 

بصر اهللا : والرؤية جنسها قدمي وهي حادثة، فيقال. األشخاص الذين جتدد خلقهم بعد أن مل يكن متجدداً
  .ولكن هذا اإلبصار حادث، وال يلزم قيام احلوادث بذات اهللاتعاىل وصفته بأنه يرى قدمي، 

  اختالف ما جاءت به الرسل عما عليه املبتدعة
…  
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وال شك أن الرسل الذين خاطبوا الناس وأخربوهم أن اهللا قال ونادى : [قال املؤلف رمحه اهللا تعاىل
لذي أفهموهم إياه أن اهللا نفسه هو الذي وناجى ويقول، مل يفهموهم أن هذه خملوقات منفصلة عنه، بل ا

تكلم، والكالم قائم به ال بغريه، وأنه هو الذي تكلم به وقاله، كما قالت عائشة رضي اهللا عنها يف 
ولو كان املراد من ذلك . ولشأين يف نفسي كان أحقر من أن يتكلم اهللا يفَّ بوحي يتلى: حديث اإلفك

 البيان عن وقت احلاجة ال جيوز، وال يعرف يف لغة وال عقل كله خالف مفهومه لوجب بيانه؛ إذ تأخري
قائل متكلم ال يقوم به القول والكالم، وإن زعموا أم فروا من ذلك حذراً من التشبيه فال يثبتوا صفةً 

وكذلك سائر الصفات، وهل يعقل . ويتكلم ال كتكلمنا: يعلم ال كعلمنا، قلنا: غريه؛ فإم إذا قالوا
أعوذ بكلمات اهللا : (م به القدرة، أو حي ال تقوم به احلياة، وقد قال صلى اهللا عليه وسلمقادر ال تقو

بل ! إنه صلى اهللا عليه وسلم عاذ مبخلوق؟: فهل يقول عاقل). التامات اليت ال جياوزهن بر وال فاجر
 أعوذ بعزة اهللا: (، وكقوله)أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ مبعافاتك من عقوبتك: (هذا كقوله

، كل هذه من صفات اهللا )وأعوذ بعظمتك أن نغتال من حتتنا: (، وكقوله)وقدرته من شر ما أجد وأحاذر
إنكم : يتكلم هنا على قوهلم]. تعاىل، وهذه املعاين مبسوطة يف مواضعها، وإمنا أشري إليها هنا إشارة

دثة، أو جعلتم احلوادث وهذا تنقص هللا؛ حيث جعلتم صفاته حا. إن احلوادث تقوم بذات اهللا: تقولون
تقوم به، وذلك ألن أخص الصفات عند املعتزلة هي صفة القدم، فهذه أخص ما يصفون اهللا ا، 

إذا أثبتنا أن اهللا يتكلم اآلن صار الكالم متجدداً، وصار : فيمتنعون عن إثبات شيء متجدد، فيقولون



فريد عليهم بأنه ال . بعد أن مل يكن موجوداًقائماً بالذات، وإذا أثبتنا أنه يعلم صار هذا العلم جديداً 
. تعقل صفة قائمة بذاا، بل البد أن تكون الصفة قائمة باملوصوف، فال تقوم صفة بغري موصوف أبداً

  ويوجد يف هذه األزمنة شيء قد يتعلقون به،
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  هذا امللف آليا بواسطة املكتبة الشاملةمت إعداد
 
 

 
 شرح العقيدة الطحاوية البن جربين: الكتاب 

ولكن ال تعلق هلم بذلك، وذلك يف األشرطة اليت حتفظ الكالم أو تسجله، ومعلوم أا ال تنطق بنفسها 
م فالن تكلم به هذا صوت فالن وهذا كال: وإمنا حتفظ كالماً قد تكلم به إنسان فتعيده بلهجته، فيقال

هذا الكالم قام ذا الشريط بعد أن قام باملتكلم، فالكالم صدر من متكلم ومل يكن : فيقال! وحفظ
وكذلك األشرطة الضوئية أو األفالم اليت تسجل األشخاص واحلركات إذا . الكالم صدر من غري متكلم

أو إنه ليس . ة قامت بنفسهاإن هذه احلرك: هذا فالن وهذه حركته، وال يقال: رئي فيها شخص قيل
هناك متحرك؛ إذ ال تكون حركة إال من متحرك، وال يكون مسع إال من مسيع، وال يكون قول إال من 

ومن األدلة على ذلك أن الرسول عليه الصالة والسالم . قائل، فلهذا يعرف أن كالم اهللا ليس مبخلوق
ت اليت ال جياوزهن بر وال فاجر من شر ما أجد أعوذ بكلمات اهللا التاما: (استعاذ بكالم اهللا يف قوله

كل ذلك استعاذة بصفة من صفات اهللا، ال ) أعوذ بعظمة اهللا) (أعوذ بعزة اهللا: (، وكذلك قوله)وأحاذر
يلزم منه أنه استعاذ مبخلوق، فعرف بذلك أن هذه الصفات قائمة باملوصوف ال ميكن أن تنفصل 

تقوم به : إن قوهلم: وال يقال.  متكلم قام به ذلك الكالمبنفسها، وال ميكن أن يوجد كالم إال من
هو الذي يفعل هذه األشياء وحتدث بعد أن مل تكن حادثة، ولكن هو عامل : احلوادث فيه حمذور، بل يقال

حدث له علم جتدد، وهو أيضاً عامل مبا تكلم : بذلك كله قبل أن يوجد، فهو عامل مبا سيحدث، وال يقال
حدث له كالم مبعىن أنه مل يكن يعلمه، بل هو عامل بكل شيء، فعرف بذلك : ال يقالبه وسوف يتكلم، و

  .أن هذا ال متمسك هلم فيه
  خمالفة متأخري احلنفية يف كالم اهللا ملا عليه السلف

…  

)١/٣٦٥(  

  

ؤ وكثري من متأخري احلنفية على أنه معىن واحد، والتعدد والتكثر والتجز: [قال املؤلف رمحه اهللا تعاىل
والتبعض حاصل يف الدالالت ال يف املدلول، وهذه العبارة خملوقة، ومسيت كالم اهللا لداللتها عليه وتأديه 

: قالوا. ا، فإن عرب بالعربية فهو قرآن، وإن عرب بالعربية فهو توراة، فاختلفت العبارات ال الكالم
وال تقْربوا الزنى : زمه أن معىن قولهوهذا الكالم فاسد؛ فإن ال. وتسمى هذه العبارات كالم اهللا جمازاً



، ومعىن آية الكرسي هو معىن آية الدين، ]٤٣:البقرة[وأَقيموا الصالةَ : هو معىن قوله] ٣٢:اإلسراء[
، وكلما تأمل اإلنسان هذا القول ]١:املسد[تبت يدا أَبِي لَهبٍ وتب : ومعىن سورة اإلخالص هو معىن

املؤلف حنفي، ولكن هو ممن وفقه اهللا ألخذ العلم عن ]. ه، وعلم أنه خمالف لكالم السلفتبني له فساد
مشايخ اعتقدوا عقيدة سلفية فتلقى تلك العقيدة عنهم، وتأثر بشيخه عماد الدين بن كثري صحاب 
ذا التفسري رمحه اهللا، وابن كثري تأثر بابن تيمية حيث إنه قرأ عليه فصلحت عقيدته وأصلح غريه، وهل

ينقل الشارح كثرياً عن ابن تيمية وعن تلميذه ابن القيم وإن مل يصرح بالنقل عنهما؛ وذلك ألنه لو نقل 
. ألما من احلنابلة: أوالً. عنهما بالصراحة لنبذ كالمه لكون كثري من احلنفية ال يقبلوما ألسباب

إظهار هذه العقيدة اليت ليس عليها أحد يف ألما يف نظر أكثر املتأخرين قد ارتكبا خطأً كبرياً ب: وثانياً
فالشارح حيكي أن احلنفية يقولون ذه املقالة اليت ذكر، فاعتقادهم أن كالم اهللا معىن واحد . زماما

ورد عليهم بأن هذا القول قول فاسد، حيث جعلوه معىن واحداً إن عرب عنه بالعربية فهو . ليس متعدداً
توراة أو بالسريانية فهو اإلجنيل كما يقولون، وإال فهو معىن واحد، فريد عليهم القرآن أو بالعربية فهو ال

بأن هذا فيه إبطال ملا تضمنه القرآن، وعلى قوهلم تكون آية الكرسي مثل آية الدين، وهل يقول هذا 
  عاقل؟ وهل يقول عاقل إن سورة تبت يدا أَبِي لَهبٍ

)١/٣٦٦(  

  

، فهل املعىن الذي يف هذه هو املعىن الذي ]١:اإلخالص[قُلْ هو اللَّه أَحد كصورة اإلخالص ] ١:املسد[
يف هذه؟ وكل عاقل يعرف أن هذه هلا مدلول وهذه هلا مدلول، وهكذا آية الرمحة غري آية العذاب، وآية 

قال ا ذكر اجلنة غري آية ذكر النار، فالذي يتأمل هذه املقالة يعلم بعدها عن الصواب، ومع ذلك فقد 
وشبهتهم . مجوع كثرية، ومجع غفري اخندع بذلك واعتقد أنه هو القول الصواب، وتلقوه عن مشاخيهم

إن اهللا متكلم، واعتقادهم أن الكالم ال يصدر إىل من : اليت اعتمدوا عليها هو خوفهم من أن يقولوا
  .هذه املقالةذات، وأنه حيدث، وأن اهللا مرته عن أن تقوم به احلوادث، وقد عرفت بطالن 

  إن القرآن عبارة عن كالم اهللا: رد قول من يقول
…  

)١/٣٦٧(  

  

واحلق أن التوراة واإلجنيل والزبور والقرآن من كالم اهللا حقيقة، وكالم اهللا : [قال املؤلف رمحه اهللا تعاىل
قُلْ لَو كَانَ : تعاىل ال يتناهى؛ فإنه مل يزل يتكلم مبا شاء إذا شاء كيف شاء، وال يزال كذلك، قال تعاىل



، ]١٠٩:الكهف[الْبحر مدادا لكَلمات ربي لَنفد الْبحر قَبلَ أَنْ تنفَد كَلمات ربي ولَو جِئْنا بِمثْله مددا 
ه سبعةُ أَبحرٍ ما نفدت كَلمات ولَو أَنما في اَألرضِ من شجرة أَقْالم والْبحر يمده من بعد: وقال تعاىل

 يمكح زِيزع إِنَّ اللَّه ولو كان ما يف املصحف عبارة عن كالم اهللا وليس هو كالم اهللا ]٢٧:لقمان[اللَّه ،
. ملا حرم على اجلنب واحملدث مسه، ولو كان ما يقرؤه القارئ ليس كالم اهللا ملا حرم على اجلنب قراءته

هللا حمفوظ يف الصدور، مقروء باأللسن، مكتوب يف املصاحف، كما قال أبو حنيفة يف الفقه بل كالم ا
املكتوب يف املصحف كالم اهللا فهو منه معىن : األكرب، وهو الذي يف هذه املواضع كلها حقيقة، وإذا قيل

ه مداد قد في: فيه خط فالن وكتابته فهم منه معىن صحيح حقيقي، وإذا قيل: صحيح حقيقي، وإذا قيل
املداد يف املصحف، كانت الظرفية فيه غري الظرفية : كتب به، فهم منه معىن صحيح حقيقي، وإذا قيل

فيه السماوات واألرض، وفيه حممد وعيسى وحنو ذلك، وهذان املعنيان : املفهومة من قول القائل
]. ملعاين ضل ومل يهتد للصوابفيه كالم اهللا ومن مل يتنبه للفروق بني هذه ا: مغايران ملعىن قول القائل

ينبه على أن كتب اهللا تعاىل متضمنة لكالمه، وكل كتاب منها حمتو على معاين غري املعاين اليت يف الكتب 
ولأُحلَّ لَكُم بعض الَّذي : األخرى، فالتوراة فيها أحكام، واإلجنيل فيه أحكام أخرى، وهلذا قال عيسى

 كُملَيع مرفجاء بالتخفيف عن بين إسرائيل يف أشياء قد حرمت يف التوراة، ]٥٠:نآل عمرا[ح ،
  وكذلك الزبور فيه مواعظ وفيه أذكار وفيه تنبيهات وفيه تذكري، وكذلك

)١/٣٦٨(  

  

فإذاًَ كيف .  وفيه أوامر ونواه، وفيه قصص وأمثال وحنو ذلك-كما هو معروف-القرآن فيه أحكام 
التوراة هو املعىن الذي يف اإلجنيل، وهو املعىن الذي يف الزبور، وهو املعىن إن املعىن الذي يف : يقول عاقل

الذي يف القرآن، وأن هذا عني هذا إال أا اختلفت العبارة، فهذا عريب وهذا عربي وهذا سرياين؟ 
مث ذكر أيضاً أن القرآن معروف أنه ال ميسه إال . هذا من أبعد البعيد، ومن أحمل احملال: ونقول
هرون، وعلى قول هؤالء األشاعرة وحنوهم أنه عبارة، مبعىن أنه تعبري غري كالم اهللا، كأن الذي عرب املط

به إما جربيل وإما حممد أو غريمها، فجعلوا كالم اهللا املعىن، ومها عربا عنه مبرتلة املترجم الذي ينقل 
هذا تعبري : ية إىل األوروبية تقولوأنت إذا مسعت إنساناً ينقل الكالم من العرب. الكالم من لغة إىل لغة

القرآن تعبري حممد أو تعبري جربيل ال أنه نفس كالم اهللا، فإنه إذا كان تعبرياً : فالن املترجم، فعلى قوهلم
لغري اهللا مل يكن له حرمة، وعلى هذا جيوز أن يقرأه اجلنب، وجيوز أن تقرأه احلائض، وجيوز أن ميس 

كرب؛ ألنه ليس فيه كالم اهللا، إمنا فيه عبارة أو حكاية أو ترمجة لكالم املصحف من هو حمدث ولو حدثاً أ
واملسلمون . اهللا، وأما احلروف واأللفاظ فليست هي كالم اهللا، إذاً ال يبقى له حرمة، وهذا خطأ

فيه كالم اهللا معناه أنه : فقوهلم. هذا كالم اهللا، وهذا املصحف فيه كالم اهللا: جمتمعون على أم يقولون



يف هذا املصحف مداد فاملعىن حرب كتب به، مداد أسود، ومداد أمحر، فاملراد أن : مكتوب فيه، وإذا قالوا
املداد خملوق؛ ألنه كتب به، ولكن املكتوب هو كالم اهللا، وأما املداد الذي كتب به فهو خملوق، وهلذا 

لصحيفة خملوقان، وأما الكالم فإنه إن حربنا وا: يعين. ومدادنا والرق خملوقان: يقول القحطاين يف نونيته
أن ذلك : أي. يف هذا القرآن السماوات واألرض واألمم: أنت تقول: ويقول الشارح. ليس مبخلوق

  فيه مداد وفيه حرب وفيه أوراق كان لك: مكتوب فيه، فموجود فيه ذكر السماوات، ولكن إذا قلت

)١/٣٦٩(  

  

: رض واجلنة والنار صدقت يف أا موجودة، أييف هذا املصحف السماوات واأل: مقصد، وإذا قلت
فاحلاصل أن . فيه كالم اهللا صدقت؛ ألنه مكتوب فيه كالم اهللا الذي كتب فيه: مكتوبة فيه، وإذا قلت

اعتقاد املسلمني أنه كالم اهللا ينفي ويبطل ما يقول هؤالء املبتدعة من أن القرآن الذي أنزل على حممد 
وقد كتب شيخنا الشيخ حممد . أو حكاية عن كالم اهللا ال أنه عني كالم اهللاصلى اهللا عليه وسلم عبارة 

بن إبراهيم رمحه اهللا يف ذلك رسالة عندما استقدم بعض األشاعرة للتدريس يف هذه البالد، وكأم 
أرادوا إظهار معتقدهم من أن القرآن حكاية أو عبارة عن كالم اهللا، فألف يف ذلك رسالة طبعت 

إن : أيضاً موجودة يف جمموع رسائله، قراءا تبني منهج أهل السنة والرد على من يقولونشرت، وهي 
هو كالم اهللا حروفه : بل حنن نقول. القرآن حكاية أو عبارة عن كالم اهللا ال أنه نص أو غري كالم اهللا
  .ومعانيه، ليس كالمه احلروف دون املعاين وال املعاين دون احلروف

  املقروء يف استعمال لفظ القرآن يبطل من جعل كالم اهللا معىن واحداًالفرق بني القراءة و
…  

)١/٣٧٠(  

  

وكذلك الفرق بني القراءة اليت هي فعل القارئ واملقروء الذي هو قول : [قال املؤلف رمحه اهللا تعاىل
ا خال اهللا أال كل شيء م: (الباري، ومن مل يهتد له فهو ضال أيضاً، ولو أن إنساناً وجد يف ورقة مكتوباً

كل (هذا من كالم لبيد حقيقة، وهذا خط فالن حقيقة، وهذا : من خط كاتب معروف لقال) باطل
والقرآن يف األصل مصدر، فتارة . حقيقة، وهذا خرب حقيقة، وال تشتبه هذه احلقيقة باألخرى) شيء

، وقال ]٧٨:اإلسراء[رِ كَانَ مشهودا وقُرآنَ الْفَجرِ إِنَّ قُرآنَ الْفَج: يذكر ويراد به القراءة، قال تعاىل
فَإِذَا قَرأْت : وتارة يذكر ويراد به املقروء، قال تعاىل). زينوا القرآن بأصواتكم: (صلى اهللا عليه وسلم

ستمعوا لَه وإِذَا قُرِئ الْقُرآنُ فَا: ، وقال تعاىل]٩٨:النحل[الْقُرآنَ فَاستعذْ بِاللَّه من الشيطَان الرجِيمِ 



إن هذا القرآن أنزل على : (، وقال صلى اهللا عليه وسلم]٢٠٤:األعراف[وأَنصتوا لَعلَّكُم ترحمونَ 
فاحلقائق هلا . ، إىل غري ذلك من اآليات واألحاديث الدالة على كل من املعنيني املذكورين)سبعة أحرف

كر مث تكتب، فكتابتها يف املصحف هي املرتبة وجود عيين وذهين ولفظي، ولكن األعيان تعلم مث تذ
الرابعة، وأما الكالم فإنه ليس بينه وبني املصحف واسطة، بل هو الذي يكتب بال واسطة ذهن وال 

معلوم أن هناك فرقاً بني القراءة والقارئ، أو بني القراءة واملقروء، فيكون عندنا قارئ وقراءة ]. لسان
ذي حرك شفتيه ولسانه، والقراءة هي الصوت الذي مسعناه، واملقروء ومقروء، فالقارئ هو اإلنسان ال

هو الكالم الذي نطق به، فحركات لسانه وشفتيه خملوقة، ولكن املقروء الذي قرأه ليس مبخلوق، وهلذا 
فالصوت الذي تسمعه . الصوت صوت القارئ والقول قول الباري: يقول العلماء إذا عرفوا ذلك

 املقروء الذي قرأه -الكالم-هذه قراءة بصوت القارئ فالن، ولكن اللفظ : لتضيفه إىل القارئ فتقو
  هذا كالم اهللا، ومسعت كالم اهللا بصوت القارئ فالن الذي قراءته: تقول عنه

)١/٣٧١(  

  

مبعىن ) القرآن(وتأيت كلمة ) املقروء(وتأيت القراءة مبعىن . وصوته حسن، وفيه خشوع وفيه تذلل
وقُرآنَ الْفَجرِ إِنَّ قُرآنَ الْفَجرِ كَانَ مشهودا : شارح على ذلك بقوله تعاىلواستدل ال) القراءة(
القراءة اليت تقرأ يف صالة الفجر مشهودة : ، فهنا املراد القراءة، وقراءة صالة الفجر، أي]٧٨:اإلسراء[

لنيب صلى اهللا عليه وكذلك قول ا. تشهدها مالئكة الليل ومالئكة النهار، فعرب عن القراءة بالقرآن
وأحياناً تستعمل . ، املراد القراءة، فهنا فسر أو عرب بالقرآن عن القراءة)زينوا القرآن بأصواتكم: (وسلم
الكالم الذي يقرأ وهو كالم اهللا، كما يف اآليات األخرى، : أي) املقروء(ويراد ا ) القرآن(كلمة 

وال تعجلْ بِالْقُرآن من قَبلِ أَنْ يقْضى ] ٢٠٤:األعراف[معوا لَه وإِذَا قُرِئ الْقُرآنُ فَاست: كقوله تعاىل
 هيحو ك١١٤:طه[إِلَي .[وقوله : لَ بِهجعتل كانسل بِه كرحال ت * هآنقُرو هعما جنلَيإِنَّ ع]١٦:القيامة-

إن كالم اهللا تعاىل هو : ما كتب فهو كالم اهللا نقولفإذا عرفنا أنه حيثما قرئ وحيث. قراءته: يعين]. ١٧
إن كل هذه التصرفات ال : ونقول أيضاً. املعىن املكتوب يف املصاحف املسموع باآلذان املقروء باأللسن

إن املخلوق من ذلك هو ما لآلدميني، فاألوراق خملوقة، واملداد : ونقول. خترجه عن كونه كالم اهللا
أليدي اليت كتبت أو احلروف اليت يطبع ا خملوقة، ولكن نفس الكالم غري الذي يكتب به خملوق، وا

فاحلاصل أنه كيفما كتب وكيفما . خملوق بل هو كالم اهللا تعاىل، وكل ما يضاف إىل اهللا فليس مبخلوق
قرئ لن خيرج عن كونه كالم اهللا تكلم به حقيقة، وميثل لذلك بأن كل من مسع كالماً نسبه إىل صاحبه 

و لبيد أحد الشعراء . هذا كالم لبيد :  قال-مثالً-ه إىل من تكلم به، فإذا مسع شعراً من شعر لبيد ونسب



: أصدق كلمة قاهلا شاعر كلمة لبيد: (املشهورين، وقد مدح النيب صلى اهللا عليه وسلم كلمته هذه فقال
  أال كل شيء ما خال اهللا

)١/٣٧٢(  

  

هذا كالم لبيد حقيقة، وهذا خط فالن : ر هذا البيت قلت، فإذا رأيت ورقة مكتوباً فيها شط)باطل
موجودة يف هذه الورقة حقيقة، والثالث احلقائق ال تنايف ) كل شيء(فـ) كل شيء(حقيقة، وهذا كلمة 

هذا كالم اهللا : فإذاً إذا مسعت يف اإلذاعة صوت قارئ من القراء قلت. بينها، حقيقة وحقيقة وحقيقة
ن حقيقة، وهذه سورة القصص حقيقة، وال تنايف بني هذه احلقائق، فكالم اهللا حقيقة، وهذه إذاعة القرآ

فإذاً . إنه حقيقة، وال ختالف بني احلقائق: وقراءة فالن وإذاعة القرآن وما أشبه ذلك اجلميع تقول فيه
يف كيف يدعون أنه ال ميكن أن يكون القرآن يعرب به عن شيئني ما دمنا نعرف أنه يعرب به عن القراءة 

إِنَّ هذَا الْقُرآنَ يهدي للَّتي : القراءة، ويعرب به عن املقروء لقوله: ، يعين)زينوا القرآن بأصواتكم: (قوله
 مأَقْو يوكال التعبريين ال ينايف اآلخر؛ فكذلك بقية احلقائق]! ٩:اإلسراء[ه.  

  الفرق بني كون القرآن يف زبر األولني ويف كتاب مكنون
…  

)١/٣٧٣(  

  

، أو في رق ]١٩٦:الشعراء[وإِنه لَفي زبرِ اَألولني : والفرق بني قوله: [قال املؤلف رمحه اهللا تعاىل
. واضح] ٧٨:الواقعة[، أو في كتابٍ مكْنون ]٢٢:الربوج[، أو في لَوحٍ محفُوظ ]٣:الطور[منشورٍ 

كما أن . ذكره ووصفه واإلخبار عنه: أي] ١٩٦:الشعراء[ولني وإِنه لَفي زبرِ اَأل: فقوله عن القرآن
حممداً مكتوب عندهم يف القرآن، وأنزله اهللا على حممد صلى اهللا عليه وسلم مل يرتله على غريه أصالً، 

وال يف الرق؛ ألن الزبر مجع زبور، والزبر هو الكتابة . يف الصحف: ومل يقل) يف الزبر: (وهلذا قال
مزبور األولني، ففي نفس اللفظ واشتقاقه : أي] ١٩٦:الشعراء[وإِنه لَفي زبرِ اَألولني : قولهواجلمع، ف

الَّذي يجِدونه : ما يبني املعىن املراد، ويبني كمال بيان القرآن وخلوصه من اللبس، وهذا مثل قوله
 مهدنا عوبكْت١٥٧:األعراف[م [خبالف قوله. ذكره: أي :ورٍ فشنم قي ر]٣:الطور [ فُوظححٍ مولَو

؛ ألن العامل يف الظروف إما أن يكون من األفعال العامة ]٧٨:الواقعة[وكتابٍ مكْنون ] ٢٢:الربوج[
والكتاب تارة ). يف رق(أو ) مكتوب يف كتاب(الكون واالستقرار واحلصول وحنو ذلك، أو يقدر : مثل

، وتارة يذكر ويراد به الكالم املكتوب، وجيب التفريق بني كتابة الكالم يف يذكر ويراد به حمل الكتابة



الكتاب وكتابة األعيان املوجودة يف اخلارج فيه؛ فإن تلك إمنا يكتب ذكرها، وكلما تدبر اإلنسان هذا 
َألولني وإِنه لَفي زبرِ ا: هذا وصف القرآن مبثل هذه األشياء، قال تعاىل]. املعىن وضح له الفرق

فما معىن كون القرآن يف زبر األولني؟ هل املعىن أنه أنزل على األولني؟ ليس كذلك، ] ١٩٦:الشعراء[
فما أنزل إال على نبينا صلى اهللا عليه وسلم، إذاً هو مذكور يف زبر األولني، والزبر هي الصحف 

نزلت على األنبياء ذكر هذا القرآن ومدحه موجود يف تلك الصحف اليت أ: واحدها زبور، أي
  ، مثل)يف زبر األولني(السابقني، فهذا معىن كونه 

)١/٣٧٤(  

  

مذكور امسه : ويف اإلجنيل، أي. مذكور يف التوراة: حممد صلى اهللا عليه وسلم يف التوراة، أي: أن تقول
راة واِإلجنيلِ الَّذي يجِدونه مكْتوبا عندهم في التو: أو وصفه أو نبوته، كما قال تعاىل

ذكره وصفته وامسه ونبوته وآياته ومعجزاته، فالذين قرءوا التوراة يعرفون : ، يعين]١٥٧:األعراف[
فالقرآن يف ]. ١٤٦:البقرة[الَّذين آتيناهم الْكتاب يعرِفُونه كَما يعرِفُونَ أَبناَءهم : وصفه، كما قال تعاىل
أما قول اهللا .  مذكور فيها ذكره وليس نفس القرآن، وحممد يف كتب األولني ذكرهزبر األولني معناه أنه

أن القرآن : ، فهذا معناه]٧٨:الواقعة[، في كتابٍ مكْنون ]٢٢:الربوج[في لَوحٍ محفُوظ : تعاىل
ئن، وذلك ألن الرب سبحانه ملا خلق اخللق أمر القلم فجرى مبا هو كا. مكتوب يف اللوح احملفوظ

في إِمامٍ ) اإلمام(ويسمى ) أم الكتاب(وكتب الكالم الذي تكلم به يف ذلك اللوح احملفوظ الذي يسمى 
: فالقرآن يف الكتاب املكنون الذي هو اللوح احملفوظ، أي) الكتاب املكنون(، ويسمى ]١٢:يس[مبِنيٍ 

موجود يف الكتاب املكنون مكتوب فيه سوره وآياته وحروفه وكلماته، وموجود يف اللوح احملفوظ، و
، والذي هو ترتيل من رب العاملني، فال فرق ]٧٩:الواقعة[ال يمسه إِلَّا الْمطَهرونَ : الذي قال تعاىل عنه
خلقه اهللا كما خلق اإلنسان، : وليس كما يدعون أنه مل يكن موجوداً مث خلق، أي. بني هذا وبني هذا

 كذلك ملا مساه ترتيالً، واهللا قد أخرب بأنه مرتل وبأنه ترتيل، ومل وكما خلق سائر املخلوقات، ولو كان
يذكر أنه خملوق وال أنه خلقه، ولو كان خملوقاً لذكره يف موضع واحد حىت حيمل عليه بقية األماكن 

  .الذي فيها ذكر الترتيل
  مساع كالم اهللا تعاىل وتبليغه وما يفهم من ذلك

…  

)١/٣٧٥(  

  



وحقيقة كالم اهللا تعاىل اخلارجية هي ما يسمع منه أو من املبلغ عنه، فإذا : [ تعاىلقال املؤلف رمحه اهللا
مسعه السامع علمه وحفظه، فكالم اهللا مسموع له معلوم حمفوظ، فإذا قاله السامع فهو مقروء له متلو، 

فيه، فال فإن كتبه فهو مكتوب له مرسوم، وهو حقيقة يف هذه الوجوه كلها ال يصح نفيه، وااز يصح ن
وإِنْ أَحد من : وقد قال تعاىل. ليس يف املصحف كالم اهللا، وال ما قرأ القارئ كالم اهللا: جيوز أن يقال

 اللَّه كَالم عمسى يتح هفَأَجِر كارجتاس نيرِكشوهو ال يسمع كالم اهللا من اهللا وإمنا ]٦:التوبة[الْم ،
إن املسموع عبارة عن كالم اهللا وليس : ية تدل على فساد قول من قاليسمعه من مبلغ عن اهللا، واآل
حىت يسمع ما هو عبارة عن : ، ومل يقل]٦:التوبة[حتى يسمع كَالم اللَّه : هو كالم اهللا، فإنه تعاىل قال

م اهللا واألصل احلقيقة، ومن قال إن املكتوب يف املصاحف عبارة عن كالم اهللا أو حكاية كال. كالم اهللا
يف هذا الكالم ]. وليس فيها كالم اهللا، فقد خالف الكتاب والسنة وسلف األمة، وكفى بذلك ضالالً

بيان أن كالم اهللا تعاىل هو احلروف واملعاين وأن اهللا تكلم به حقيقة، ولكن بلغه رسوله، فكلم به 
اهللا عليه وسلم يف كيفية الرسول امللكي، ونزل به امللك على الرسول البشري، كما أخرب النيب صلى 

يعين أن من الوحي ما ) أحياناً يأتيين امللك يف صورة رجل فيكلمين فأعي ما يقول: (نزول الوحي يف قوله
ومعلوم أن كالم اهللا تعاىل مسموع باآلذان، وهلذا . يكون نزوله عليه أن يتمثل له امللك يف صورة رجل

نْ أَحد من الْمشرِكني استجارك فَأَجِره حتى يسمع كَالم اللَّه وإِ: قال تعاىل يف هذه اآلية من سورة التوبة
سيقُولُ الْمخلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتم إِلَى مغانِم لتأْخذُوها ذَرونا نتبِعكُم يرِيدونَ أَنْ : ، وقال تعاىل]٦:التوبة[

 اللَّه لُوا كَالمدبويف آيات أخرى. ، فصرح بأنه كالم اهللا]١٥:تحالف[ي  

)١/٣٧٦(  

  

، ]٧٨:البقرة[ومنهم أُميونَ ال يعلَمونَ الْكتاب إِلَّا أَمانِي وإِنْ هم إِلَّا يظُنونَ : التصريح بذلك، قال تعاىل
فَويلٌ : عن القراءة، مث قالتالوة دون فهم، وعرب بذلك : أي) إال أماين ( الكتابة : يعين) الكتاب(فـ

 تبا كَتمم ملٌ لَهييلًا فَوا قَلنثَم وا بِهرتشيل اللَّه دنع نذَا مقُولُونَ هي ثُم يهِمدبِأَي ابتونَ الْكبكْتي ينلَّذل
ن مساع كالم اهللا ممكن، ولكن هل املراد أنه واحلاصل أ]. ٧٩:البقرة[أَيديهِم وويلٌ لَهم مما يكِْسبونَ 

بل املراد ممن يقرؤه عليه وخيربه بأنه كالم اهللا، إمنا الذي مسع كالم اهللا . يسمع كالم اهللا من اهللا؟ ال
إِني اصطَفَيتك علَى الناسِ بِرِساالتي وبِكَالمي : وصرح بأنه مسعه موسى عليه السالم، كما قال تعاىل

، فأخرب اهللا بأن موسى ]١٤٣:األعراف[ولَما جاَء موسى لميقَاتنا وكَلَّمه ربه : ، وقال]١٤٤:رافاألع[
فكل ذلك . مسع كالم اهللا منه إليه، وكذلك نبينا صلى اهللا عليه وسلم ملا أسري به كلمه اهللا منه إليه

لذي نسمعه من القارئ، ومعلوم أننا ال يفيد أن كالم اهللا تعاىل مسموع، واملسموع هو هذا الصوت ا
املتكلَم به هو كالم اهللا، والذي أمسعنا إياه هو : إن الصوت هو صوت اهللا، تعاىل اهللا، وإمنا نقول: نقول



هذا القارئ، فسمعنا كالم اهللا من هذا القارئ، فهذا الفرق يف السماع بني القراءة والقارئ، بني املقروء 
  .والقارئ

   من زعم أن القرآن معىن واحدرد الطحاوي على
…  

)١/٣٧٧(  

  

إنه معىن واحد ال يتصور مساعه : وكالم الطحاوي رمحه اهللا يرد قول من قال: [قال املؤلف رمحه اهللا تعاىل
منه، وإن املسموع املرتل املقروء واملكتوب ليس كالم اهللا وإمنا هو عبارة عنه، فإن الطحاوي رمحه اهللا 

: وإمنا قالوا. منه بدأ وإليه يعود: ، وكذلك قال غريه من السلف، ويقولون)بدأكالم اهللا منه : (يقول
إنه خلق الكالم يف حمل فبدأ الكالم من ذلك : ألن اجلهمية من املعتزلة وغريهم كانوا يقولون) منه بدأ(

: اىلهو املتكلم به فمنه بدأ ال من بعض املخلوقات، كما قال تع: أي) منه بدأ: (احملل، فقال السلف
، قُلْ نزلَه روح ]١٣:السجدة[، ولَكن حق الْقَولُ مني ]١:الزمر[تنزِيلُ الْكتابِ من اللَّه الْعزِيزِ الْحكيمِ 

 قبِالْح كبر نسِ مأنه يرفع من الصدور واملصاحف ) وإليه يعود: (ومعىن قوهلم]. ١٠٢:النحل[الْقُد
منه بدأ وإليه : (قوهلم]. ر منه آية وال يف املصاحف، كما جاء ذلك يف عدة آثارفال يبقى يف الصدو

صريح يف رد قول املعتزلة الذين ادعوا أنه خلقه، وأن الذي تكلم به البشر فال يكون كالم اهللا، ) يعود
 غريه، وإذا إمنا يكون كالم ذلك الذي ابتدأ الكالم منه، وإذا كان خملوقاً فمعناه أن اهللا تعاىل خلقه يف

فإذاً السلف أصدق يف قوهلم يف . خلقه غريه كان ذلك الغري هو الذي ابتدأ منه، وهو أول من تكلم به
ابتدأ الكالم من اهللا تعاىل فهو الذي تكلم به، ويقول : إنه كالم اهللا، منه بدأ وإليه يعود، أي: نص القرآن
 من قاله ابتداء ال إىل من قاله مبلغاً مؤدياً، فالذي  إن الكالم إمنا يضاف إىل-بل والبلغاء-العلماء أيضاً 

هذه من كتابة أو من إنشاء زيد :  رسالة وكتبها من إنشائه مث أعطاها قارئاً يقرؤها يقال-مثالً-ابتدأ 
مسعنا كالم اهللا من : فهكذا نقول. ومسعناها من عمرو، فالقارئ إمنا بلغ، واملبتدئ بالكالم هو الذي أنشأ

وقد ورد يف األحاديث أن القرآن يف آخر الزمان يرفع، وذلك عندما يقل العمل به، فعندما . قراءة فالن
  ال يبقى أحد يعمل به

)١/٣٧٨(  

  

يرفع من الصدور وينسخ من املصاحف فتصبح املصاحف بيضاء ليس فيها شيء، وذلك عالمة على 
وإليه : ( من يعمل به، وهذا معىن قوهلمانقضاء الدنيا وقرب زواهلا، وذلك عندما يهان كالم اهللا وال يبقى



يرد إليه سبحانه ويرفع من هذه احلياة، وال شك أن رفعه مصيبة كبرية، ولكن الذين يرفع : أي) يعود
من بني أيديهم ال يشعرون باملصيبة، بل ال يهمهم، بل رمبا يهينونه كما يف بعض الدول، ففي بعض 

، -تعاىل اهللا-وعية واملنافقني يدوسون كالم اهللا بأحذيتهم الدول هناك بعض املالحدة والزنادقة والشي
فإذا انتشر هذا الكفر يف األرض وأطبق على البالد كلها ومل يبق ! وعليهم ما يستحقونه من عقاب اهللا

أحد يعرف حرمة كالم اهللا تعاىل، عند ذلك يرفع هذا القرآن وال يبقى منه حرف، وهذه منذرات أو 
اء احلياة الدنيا، لكن حنن يف هذه احلياة مازلنا نرى من يعظمه وحيترمه ويقرؤه أمارات على قرب انقض

  .ويتلوه، وإننا نؤمل خرياً إن شاء اهللا
  معىن أن القرآن بدأ من اهللا بال كيفية قوالً

…  

)١/٣٧٩(  

  

ااز، ليس ب) قوالً(ال تعرف كيفية تكلمه به : أي) بال كيفية: (وقوله: [قال املؤلف رمحه اهللا تعاىل
أنزله إليه على لسان امللك فسمعه امللك جربائيل من اهللا، ومسعه الرسول : أي) وأنزله على رسوله وحياً(

وقُرآنا فَرقْناه لتقْرأَه علَى الناسِ علَى مكْث : صلى اهللا عليه وسلم من امللك وقرأه على الناس، قال تعاىل
* علَى قَلْبِك لتكُونَ من الْمنذرِين * نزلَ بِه الروح اَألمني : ، وقال تعاىل]١٠٦:اءاإلسر[ونزلْناه ترتِيلًا 

: يقول بعض العلماء]. ، ويف ذلك إثبات صفة العلو هللا تعاىل]١٩٥-١٩٣:الشعراء[بِلسان عربِي مبِنيٍ 
مخسني موضعاً، وغالباً يذكر بلفظ إنه تتبع ذكر القرآن فوجد ذكره يف هذا املصحف يف أكثر من 

إِنا جعلْناه قُرآنا عربِيا : يف قوله) اجلعل(وذكر بلفظ ) اخللق(اإلنزال والترتيل، ومل يذكر بلفظ 
صريناه عربياً، حيث إنه أنزل على قوم من العرب : ، ولكن فسر اجلعل بأنه التصيري، يعين]٣:الزخرف[

ترتِيلُ الْكتابِ من : فهذا القرآن ذكر بلفظ اإلنزال كقوله تعاىل.  أو لغريهمليفهموه وليعلموه ملن بعدهم
، تنزِيلُ الْكتابِ من اللَّه الْعزِيزِ ] ٢:فصلت[، ترتِيلٌ من الرحمنِ الرحيمِ ] ٢:غافر[اللَّه الْعزِيزِ الْعليمِ 

، وكل ]٤٢:فصلت[، ترتِيلٌ من حكيمٍ حميد ]١١٤:األنعام [، منزلٌ من ربك]١:الزمر[الْحكيمِ 
ذلك دليل على أنه مرتل من اهللا، واستدلوا بذلك أيضاً على صفة العلو؛ ألن الرتول ال يكون إال من 

فالقرآن مرتل من اهللا تعاىل، واهللا تعاىل فوق مساواته كما يشاء والقرآن نزل منه، والذي نزل به . فوق
لك، والذي نزل عليه هو الرسول، وكذلك الرسل قبله أنزلت عليهم هذه الكتب اليت هي مضمنة هو امل

للشرائع اليت شرعت هلم، فالترتيل يدل على أنه نزل بعد أن كان تكلم اهللا تعاىل به وكتبه يف اللوح 
  احملفوظ وأمر به امللك فأنزله على رسوله فأصبح متلواً

)١/٣٨٠(  



  

  .مل خيرج بذلك كله عن كونه كالم اهللا سبحانه وتعاىلمقروءاً مكتوباً، و
  اختالف إنزال القرآن عن إنزال املخلوقات املعرب به يف القرآن

…  
وقد أورد على ذلك أن إنزال القرآن نظري إنزال املطر، وإنزاله احلديد، : [قال املؤلف رمحه اهللا تعاىل

* حم : لقرآن فيه مذكور أنه إنزال من اهللا، قال تعاىلواجلواب أن إنزال ا. وإنزال مثانية أزوج من األنعام
تنزِيلُ الْكتابِ من اللَّه الْعزِيزِ الْحكيمِ : ، وقال تعاىل]٢-١:غافر[ترتِيلُ الْكتابِ من اللَّه الْعزِيزِ الْعليمِ 

ترتِيلٌ من حكيمٍ حميد : وقال تعاىل، ]٢:فصلت[ترتِيلٌ من الرحمنِ الرحيمِ : ، وقال تعاىل]١:الزمر[
أَمرا * فيها يفْرق كُلُّ أَمرٍ حكيمٍ * إِنا أَنزلْناه في لَيلَة مباركَة إِنا كُنا منذرِين : ، وقال تعاىل]٤٢:فصلت[

 نيلسرا ما كُنا إِنندنع نوقال تعاىل]٥-٣:الدخان[م ، :فَأْت هبِعا أَتمهنى مدأَه وه اللَّه دنع نابٍ متوا بِك
 نيقادص موقال تعاىل]٤٩:القصص[إِنْ كُنت ، : قبِالْح كبر نلٌ مزنم هونَ أَنلَمعي ابتالْك ماهنيآت ينالَّذو

وإنزال املطر مقيد ]. ١٠٢:النحل[لْقُدسِ من ربك بِالْحق قُلْ نزلَه روح ا: ، وقال تعاىل]١١٤:األنعام[
وقد . ، والسماء العلو]٤٨:الفرقان[وأَنزلْنا من السماِء ماًء طَهورا : بأنه مرتل من السماء، قال تعاىل

، وإنزال جاء يف مكان آخر أنه مرتل من املزن، واملزن السحاب، ويف مكان آخر أنه مرتل من املعصرات
احلديد واألنعام مطلق، فكيف يشبه هذا اإلنزال ذا اإلنزال؟ فاحلديد إمنا يكون من املعادن اليت يف 

إنه كلما كان معدنه أعلى كان حديدة أجود، واألنعام ختلق : اجلبال وهي عالية على األرض، وقد قيل
  مث األجنة. أنزل ومل يرتل: ناث، وهلذا يقالبالتوالد املستلزم إنزال الذكور املاء من أصالا إىل أرحام اإل

)١/٣٨١(  

  

ترتل من بطون األمهات إىل وجه األرض، ومن املعلوم أن األنعام تعلو فحوهلا إناثها عند الوطء، ويرتل 
ماء الفحل من علو إىل رحم األنثى، وتلقي ولدها عند الوالدة من علو إىل سفل، وعلى هذا فيحتمل 

أن : الثاين. لبيان اجلنس) من ( أن تكون : أحدمها: وجهني] ٦:الزمر[م من اَألنعامِ وأَنزلَ لَكُ: قوله
جعلَ لَكُم من أَنفُِسكُم أَزواجا ومن : وهذان الوجهان حيتمالن يف قوله. البتداء الغاية) من ( تكون 

على آيات الترتيل اليت وصف اهللا ا ذكر الشارح هذا االعتراض ]. ،]١١:الشورى[اَألنعامِ أَزواجا 
خلقنا : (القرآن، فاهللا تعاىل كلما ذكر القرآن ذكره بلفظ اإلنزال ومل يذكره بلفظ اخللق، فلم يقل

مث يزيد على ذلك أنه مرتل من اهللا أو من عند اهللا، وال شك أن هذا يدل ) أنزلنا: (، وإمنا يقول)القرآن
أنزله :  العرب أن معناها ال يكون إال من األعلى، فإذا قيلوكلمة اإلنزال تعرف. على االختصاص

أنزلت الدلو يف البئر أو نزلته إذا دليته من أعلى إىل أسفل، : تقول. جاء به من بعد أن كان رفيعاً: فاملعىن



نزل منه بعد أن كان : نزل فالن من السطح ومن اجلبل ومن ظهر املركوب الذي هو راكبه، أي: وتقول
فلما كان اإلنزال من العلو فالقرآن كذلك نازل من العلو، نازل من السماء، نازل من اهللا تعاىل، . مرتفعاً

وليس مثل إنزال املطر، فإنزال املطر مقيد بأنه من . مرتل من ربك، فهذا حقيقة ما ذكر اهللا عن القرآن
لذي أنشأه وخلقه فيها، السماء، أو بأنه من املزن، أو بأنه من املعصرات وحنوها، وإن كان اهللا هو ا

وإنزال احلديد معناه خلقه وإجياده ولكن أوجده يف علو مث نزل إىل سفل، فاملعادن واملناجم عادة تكون 
يف جوف األرض، فهي خملوقة يف اجلبال مث تذوب وترتل إىل جوف األرض أو حنو ذلك، وكذلك قد 

شك أن ذلك كله إنزال حقيقي، فهو إنزال، يعثر عليها وهي يف رءوس اجلبال فيرتلوا من اجلبال، وال 
  إنه من عند اهللا، فحصل بذلك الفرق الكبري بني إنزاهلا وإنزال: ولكن مل يقل

)١/٣٨٢(  

  

  .القرآن
  إثبات الطحاوي أن القرآن كالم اهللا حقيقة

…  
من التكلم اإلشارة إىل ما ذكره ) وصدقه املؤمنون على ذلك حقاً: (وقوله: [قال املؤلف رمحه اهللا تعاىل

هذا قول الصحابة والتابعني هلم بإحسان، وهم السلف الصاحل، وأن : على الوجه املذكور وإنزاله، أي
رده على ) وأيقنوا أنه كالم اهللا تعاىل باحلقيقة ليس مبخلوق ككالم الربية: (وقوله. هذا حق وصدق

إنه معىن واحد قام بذات اهللا مل : قالرد على من ) باحلقيقة: (املعتزلة وغريهم ذا القول ظاهر، ويف قوله
إن هذا كالم : يسمع منه، وإمنا هو الكالم النفساين؛ ألنه ال يقال ملن قام به الكالم النفساين ومل يتكلم به

حقيقة، وإال للزم أن يكون األخرس متكلماً، ولزم أال يكون الذي يف املصحف عند اإلطالق هو القرآن 
كما لو أشار أخرس إىل شخص بإشارة فهم ا . عنه ليست هي كالم اهللاوال كالم اهللا، ولكن عبارة 

مقصوده، فكتب ذلك الشخص عبارته على املعىن الذي أوحاه إليه ذلك األخرس، فاملكتوب هو عبارة 
وهذا املثل مطابق غاية املطابقة ملا يقولونه، وإن كان اهللا تعاىل ال يسميه . ذلك الشخص عند ذلك املعىن

، لكن عندهم أن امللك فهم منه معىن قائماً بنفسه مل يسمع منه حرفاً وال صوتاً، بل فهم معىن أحد أخرس
جمرداً مث عرب عنه، فهو الذي أحدث نظم القرآن وتأليفه العريب، أو أن اهللا خلق يف بعض األجسام 

وسى عليه السالم هل مسع م: ويقال ملن قال إنه معىن واحد. كاهلواء الذي هو دون امللك هذه العبارة
مسعه كله فقد زعم أنه مسع مجيع كالم اهللا، وفساد هذا ظاهر، وإن قال : مجيع املعىن أو بعضه؟ فإن قال

وملا قال تعاىل . يتبعض، وكذلك كل من كلمه اهللا أو أنزل إليه شيئاً من كالمه: بعضه فقد قال
وأمثال ] ٣٤:البقرة[اسجدوا لآدم : ، وملا قال هلم]٣٠:البقرة[إِني جاعلٌ في اَألرضِ خليفَةً : للمالئكة



بعضه، فقد اعترف : إنه مجيعه، فهذا مكابرة، وإن قال: ذلك، هل هذا مجيع كالمه أو بعضه؟ فإن قال
  وأيقنوا أنه: (قوله يف املنت]. بتعدده

)١/٣٨٣(  

  

 السنة أن القرآن كالم اهللا حقيقة ليبني أن عقيدة أهل) حقيقة: (، أكده بقوله)كالم اهللا تعاىل باحلقيقة
الذين قالوا إنه خملوق، : الطائفة األوىل: حروفه ومعانيه ليس أحدمها فقط، ويف ذلك رد على طائفتني

إنه خلقه كما خلق السماوات واألرض واإلنسان : وهم املعتزلة الذين ورثوا اجلهمية؛ فإم قالوا
عموا أن كالم اهللا هو املعىن ليس هو اللفظ، وعلى زعمهم ال الذين ز: الطائفة الثانية. واحلركات وحنوها

يكون اهللا متكلماً، وإمنا هذا الذي نقرؤه عبارة أو حكاية أو ترمجة لكالم اهللا، والذي عرب به هو امللك 
كأنه أهلمه إهلاماً، فامللك يف زعمهم أهلم إهلاماً فعرب عما أهلم، وأنزل إىل الرسل ذلك املعىن، فهو الذي 

إنه كالم امللك ألنه الذي صاغه، فهو كالم جربيل أو كالم : اغ هذه العبارة، وعلى هذا نقولص
وقَد كَانَ فَرِيق منهم : وال شك أن هذا فيه إبطال النصوص، كقوله تعاىل. الرسل، ال أنه كالم اهللا
 اللَّه ونَ كَالمعمس٧٥:البقرة[ي[وقوله ، :مسى يتح هفَأَجِر اللَّه كَالم ع]ونَ أَنْ : ، وقوله]٦:التوبةرِيدي
 اللَّه لُوا كَالمدب١٥:الفتح[ي[وقوله ، : هاتمكَللَ لدبال م]وقوله]١١٥:األنعام ، : اللَّه اتمكَل تدفا نم

تعاىل اهللا عن -لم ولو كان كذلك لكان اهللا تعاىل موصوفاً بأنه ال يتك. ، وأشباه ذلك كثري]٢٧:لقمان[
 ويلزم على ذلك أن يكون ناقصاً؛ ألن عدم القدرة على الكالم نقص يف حق كل عاقل، فكل -قوهلم

مث أجاب عليهم . عاقل يرى أن الكالم ميزة وأن نفيه نقيصة، وهؤالء قد وصفوا الرب تعاىل بالنقيصة
فهل مسع مجيع ما . مع إال املعىنإن موسى مسع كالم اهللا، ولكنه مل يس: أنتم تقولون: الشارح، فقال

فالبد أن يكون ذلك الذي مسعه مساعاً . مسع بعضه: ينسب إىل اهللا من الكالم أو مسع بعضه؟ وإذا قلتم
وناداهما ربهما : إن اهللا تعاىل كلم بعض خلقه، فقال تعاىل: حقيقاً، ال أنه معنوي، ونقول بعد ذلك

  :، وقال تعاىل]٢٢:األعراف[

)١/٣٨٤(  

  

 ودضٍ ععبل كُمضعبِطُوا با اهقُلْنأخرب تعاىل أنه كلم هؤالء، وال شك أن هذا صريح يف ] ٣٦:البقرة[و
قُلْ : أنه كالم مسموع، وأنه ليس هو كالم اهللا كله؛ ألن كالم اهللا تعاىل ال حيصى، ودليله قول اهللا تعاىل

 اتمكَلاداً لدم رحكَانَ الْب ي لَوبر اتمكَل نفَدلَ أَنْ تقَب رحالْب دفي لَنبوقوله تعاىل]١٠٩:الكهف[ر ، :
 اللَّه اتمكَل تدفا نرٍ محةُ أَبعبس هدعب نم هدمي رحالْبو أَقْالم ةرجش نضِ مي اَألرا فمأَن لَوو



ة له، فلو قدر أن أشجار األرض كلها من أول ما خلقت الدنيا إىل فكالم اهللا ال اي]. ٢٧:لقمان[
ايتها كلها أقالم، والبحار مع سعتها ومعها سبعة أمثاهلا من البحار انقلبت حرباً يكتب به، فكتب بذلك 

هذا مفاد هذه اآليات، . احلرب وبتلك األقالم لتكسرت األقالم، ولنفدت البحار قبل أن يفىن كالم اهللا
هذا ال شك أنه تنقص للرب سبحانه ! إن كالم اهللا له اية، وإنه هو املعىن فقط؟:  كيف يقالفإذاً

  .وتعاىل، وهكذا أيضاً وصفه بأنه ال يتكلم وأن الكالم إمنا هو عبارة أو حكاية عنه
  ]١٨[شرح العقيدة الطحاوية 

ة واملاتريدية وغريهم، فزعموا أن ال خيفى مذهب أهل السنة يف كالم اهللا تعاىل، لكن خالفهم فيه األشاعر
القرآن عبارة عن كالم اهللا، واستدلوا بأدلة باطلة، مما جرهم إىل القول مبا يبعدهم عن الصواب 

  .ويلحقهم باملبتدعة
  إن كالم اهللا حديث نفس وإن القرآن عبارة عنه: الرد على األشاعرة يف قوهلم

…  
......  

  مسمى الكالم عند الفرق
…  

)١/٣٨٥(  

  

أنه : أحدها: وللناس يف مسمى الكالم والقول عند اإلطالق أربعة أقوال: [ل املؤلف رمحه اهللا تعاىلقا
اسم : الثاين. وهذا قول السلف. يتناول اللفظ واملعىن مجيعاً، كما يتناول لفظ اإلنسان الروح والبدن معاً

. عة من املعتزلة وغريهموهذا قول مجا. اللفظ فقط، واملعىن ليس جزء مسماه، بل هو مدلول مسماه
وهذا قول ابن كالب ومن . أنه اسم للمعىن فقط، وإطالقه على اللفظ جماز؛ ألنه دالٌ عليه: الثالث
وهلم قول يروى . وهذا قول بعض املتأخرين من الكالبية. أنه مشترك بني اللفظ واملعىن: الرابع. اتبعه

اآلدميني؛ ألن حروف اآلدميني تقوم م، فال يكون عن أيب احلسن أنه جماز يف كالم اهللا حقيقة يف كالم 
الكالم قائماً بغري املتكلم، خبالف كالم اهللا فإنه ال يقوم عنده باهللا، فيمتنع أن يكون كالمه، وهذا 

إن الكالم لفي الفؤاد : وأما من قال إنه معىن واحد واستدل عليه بقول األخطل . مبسوط يف موضعه
: ؤاد دليال فاستدالل فاسد، ولو استدل مستدل حبديث يف الصحيحني لقالواوإمنا جعل اللسان على الف

ويكون مما اتفق العلماء على تصديقه وتلقيه بالقبول والعمل به، فكيف وهذا البيت قد . هذا خرب واحد
) إن البيان لفي الفؤاد: (إمنا قال: وقيل! قيل إنه موضوع منسوب إىل األخطل وليس هو يف ديوانه؟

وعلى تقدير صحته عنه فال جيوز االستدالل به، فإن النصارى قد ضلوا يف معىن . قرب إىل الصحةوهذا أ



شيء : الكالم، وزعموا أن عيسى عليه الصالة السالم نفس كلمة اهللا، واحتد الالهوت بالناسوت، أي
ويترك ما من اإلله بشيء من الناس، أفيستدل بقول نصراين قد ضل يف معىن الكالم على معىن الكالم 

يعلم من معىن الكالم يف لغة العرب؟ وأيضاً فمعناه غري صحيح؛ إذ الزمه أن األخرس يسمى متكلماً 
لقيام الكالم بقلبه وإن مل ينطق به ومل يسمع منه، والكالم على ذلك مبسوط يف موضعه، وإمنا أشري إليه 

إن الكالم اسم : فمنهم من يقول: ذكر الشارح أن الفرق هلا يف مسمى الكالم عدة تعريفات] . إشارة
  للفظ وللمعىن مجيعاً، اللفظ الذي

)١/٣٨٦(  

  

والنحويون عندهم تعريف . هو احلروف، واملعىن الذي اشتملت عليه تلك احلروف وتلك الكلمات
إنه ما أفاد وصيغ باأللفاظ العربية وتركب من كلمتني فأكثر، فأما إذا كان من كلمة : الكالم يقولون

 يسمى كالماً، وهكذا إذا مل يفد فال يسمى كالماً، وهكذا إذا كان مركباً ولكن ليس واحدة فال
إن الكالم هو احلروف والكلمات اليت ينطق ا، : وهناك من يقول. باأللفاظ العربية فال يسمى كالماً

الث بعكسه، وهناك قول ث. وهذا قول املعتزلة. وأما املعاين اليت اشتمل عليها فال تدخل يف مسمى الكالم
وعلى . وهناك قول رابع أنه مشترك بينهما. وهو أن الكالم هو املعىن، وأما احلروف فإمنا هي دالة عليه

كل حال فهذه األقوال كلها خطأ إال القول األول، وهو أن الكالم اسم للفظ وللمعىن مجيعاً، ال يسمى 
 املتكلم، ولو كان الكالم مصوغاً بغري كالماً إال إذا كان له معىن مفيد، وكان باحلروف اليت يسمعها

تكلم : العربية مسيناه كالماً بلغة أهله، فهناك األعاجم هلم عدة لغات، ونسمي لغام كالماً، فنقول
فعلى هذا . فسر لنا كالمك، فنسميه كالماً إذا فسره بلغة نفهمها: بلغته، وال نفهم كالمه، ونقول له
باحلروف وبالكلمات اليت استعملتها العرب إذا كانت ذات معان يكون الكالم العريب امساً ملوصوف 

القرآن كلمات وحروف، ومجل : فإذاً. مفهومة عند الذين وضعوا اللغة وعند الذين تكلموا عليها
وآيات وسور، وكل مجلة هلا معىن مستقل، وقد تكون اآلية فيها عدة مجل، كآية الكرسي، فقد اشتملت 

: اجلملة الثانية. فيها إثبات اإلهلية] ٢٥٥:البقرة[اللَّه ال إِلَه إِالَّ هو : قوله: وىلاجلملة األ: على عشر مجل
: اجلملة الثالثة. مشتملة على امسني من أمساء اهللا مؤكدين لوصفه] ٢٥٥:البقرة[الْحي الْقَيوم : قوله
إىل .. قصني، والسنة النعاس، والنوم معروف نفي هلذين الن] ٢٥٥:البقرة[ال تأْخذُه سنةٌ وال نوم : قوله

  هذه اجلملة من: ففيها عشر مجل كل مجلة ذات معىن، فتسمى اجلملة كالماً، فيقال. آخر ما يف اآلية

)١/٣٨٧(  

  



إنه مشتمل على كلمات ومجل ذات معان، كل مجلة دالة على : كالم اهللا، ويقال كذلك يف بقية القرآن
فه، ويترجم إىل لغة أخرى ملن ال يفهمه، وهذا القول هو الصحيح؛ فالكالم معىن يفهمه من تعلمه وعر

  .اسم للفظ واملعىن، وكالم اهللا اسم للحروف والكلمات مع املعاين اليت دلت عليها تلك الكلمات
  الرد على األشاعرة يف استدالهلم بشعر األخطل

…  
بنفس اهللا تعاىل، وأنه فهمه امللك مما أشري له وذهبت األشاعرة إىل أن الكالم هو املعىن، وأنه معىن قائم 

: إشارة، وجعلوا ما يقوم بالنفس هو الكالم، واستدلوا ذا البيت الذي نسبوه إىل األخطل ، وهو قوله
إن الكالم لفي الفؤاد وإمنا جعل اللسان على الفؤاد دليال وقد جعلوه عمدم، فتراهم دائماً يستدلون 

هذا : وحيتج عليهم باألحاديث اليت يف الصحيحني، فريدوا ويقولون. ل فاسدبه يف كتبهم، وهو استدال
فريدونه، ويردون أحاديث الرتول مع أنه رواها حنو عشرة . خرب واحد، وخرب الواحد ال يفيد إال الظن

أخبار آحاد ال نقبلها ولو كانت يف الصحيحني، ويردون أحاديث االستواء : من الصحابة، ويقولون
، فريدون )أن رمحيت سبقت غضيب: إن اهللا كتب كتاباً فهو موضوع عنده على العرش: (بة، كقولهوالكتا

عجباً : فيقال هلم. إا آحاد إمنا تفيد الظن: أحاديث الرمحة، ويردون أحاديث احملبة وحنو ذلك، ويقولون
و هو خرب واحد؟ وهذا البيت هل هو متواتر أ! تردون أحاديث الصحيحني وحتتجون ذا البيت؟! لكم

مل خيرج عن كونه خرب واحد، بل رمبا ال أصل له، وما نقل هذا البيت بإسناد صحيح وال بإسناد ضعيف، 
ودليله يف ذاك بيت قاله فيما يقال : وإمنا تتناقلونه وتنسبونه إىل األخطل ، وقد قال ابن القيم يف نونيته

قبح ملن نبذ الكتاب : إلسالم يف قصيدته الالميةاألخطل النصراين هذا دليلهم فيما يقال، ويقول شيخ ا
وراءه وإذا استدل يقول قال األخطل إمنا دليلهم هذا البيت الذي نسب إىل األخطل ، مث حبث عنه 

  احملققون يف ديوان األخطل فلم جيدوه، فدل على أنه مصنوع مكذوب، قاله من

)١/٣٨٨(  

  

مبعىن أن القلب هو الذي ميلك صاحبه ) يان لفي الفؤادإن الب: (ورواه بعضهم بلفظ، نسبه إىل األخطل 
ولو قدرنا أنه من كالم األخطل فهل . أن يقدر على البيان، وهذا هو األليق على تقدير ثبوت هذا البيت

يكون كالم األخطل حجة؟ فاألخطل نصراين ولو كان عربياً، وهو من نصارى العرب أصر على 
امتنع أن يقبل اإلسالم وبقي على نصرانيته، وقد وفد على عمر بن نصرانيته، وقد دعوه إىل اإلسالم ف

ولست بقائد عيسي : أليس هو الذي يقول: عبد العزيز وطلب أن يدخل عليه ليجيزه جائزة، فقال
بكوراً إىل بطحاء مكة للنجاح ولست بقائم كالعري يدعو قبيل الصبح حي على الفالح ولست بصائم 

 األضاحي ولكين سأشرا مشوالً وأسجد عند منبلج الصباح هذه رمضان طوعاً ولست بآكل حلم



عقيدته، يتمدح بأنه سيشرب اخلمر، ويسجد إذا طلعت الشمس أو غربت الشمس للشمس، ويتمدح 
بأنه ال حيج البيت، ويتمدح بأنه ال يأكل حلم األضاحي، ويشبه املؤذن الذي يؤذن حي على الفالح بأنه 

 كالعري يدعو قبيل الصبح حي على الفالح فهل يقبل مثل هذا؟ وهل يكون ولست بقائم: كالعري فيقول
  كالمه حجة؟

  صلة شعر األخطل بعقيدة النصارى
…  

)١/٣٨٩(  

  

مث حيتج عليهم الشارح بأنه تكلم على عقيدة النصارى؛ وذلك ألن النصارى ضلوا يف مسمى الكالم 
. إنه نفس الكلمة، وإنه هو الكلمة: يقولونالذي حنن يف تعريفه، فعندهم أن عيسى نفس كلمة اهللا، ف

هو نفس الكلمة، فعيسى هو الكلمة، ) كن:(إن قوله: يقولون. والصحيح أنه خلق ا ال أنه هي
آل [إِنَّ مثَلَ عيسى عند اللَّه كَمثَلِ آدم خلَقَه من ترابٍ ثُم قَالَ لَه كُن فَيكُونُ : يف قوله تعاىل) كن(وهو
، ومسي كلمة اهللا يف قوله )كن: ( ، كما خلق آدم وقال له)كن: (، فهو خلقه وقال له]٥٩:مرانع

] ١٧١:النساء[إِنما الْمِسيح عيسى ابن مريم رسولُ اللَّه وكَلمته أَلْقَاها إِلَى مريم وروح منه : تعاىل
: كالم اهللا، خلق ا كما خلقت سائر املخلوقات بقول) كن(، فـ)كن: (والكلمة اليت ألقاها هي قوله

فالنصارى ضلوا يف هذا الباب، ]. ٨٢:يس[إِنما أَمره إِذَا أَراد شيئاً أَنْ يقُولَ لَه كُن فَيكُونُ ) كن(
واعتقدوا أن عيسى نفس الكلمة، وإذا كان هذا شاعراً نصرانياً، فإنه تكلم بالبيت على عقيدة 

مث لسنا حباجة إىل . ى، فكيف نقلد النصارى فيما اعتقدوا؟ وهذا كله على تقدير أن البيت ثابتالنصار
االستدالل بأقوال النصارى، وكتاب اهللا وسنة نبيه وكالم العرب واضح يف أنه يسمى املتكلم متكلماً، 

، وإذا أشار إليه والذي ال يتكلم يسمى أخرس، ومعلوم أنه قد يقوم بقلب األخرس كالم، وقد يشري إليه
 يسمى متكلماً على قول هؤالء األشاعرة، - وهو األبكم-فهم منه، فمعناه أن األخرس الذي ال ينطق

فعرف بذلك أنه ال داللة هلم يف ذلك، وأن القول الثابت والصحيح أن الكالم هو اللفظ واملعىن مجيعاً، 
وهنا معىن عجيب، وهو أن هذا : [تعاىلقال رمحه اهللا . ليس هو املعىن الذي يستشهد له ذا البيت

كالم اهللا هو املعىن : القول له شبه قوي بقول النصارى القائلني بالالهوت والناسوت؛ فإم يقولون
  القائم بذات اهللا الذي ال ميكن مساعه، وأما النظم

)١/٣٩٠(  

  



وت بالناسوت الذي قالته بالنظم املخلوق يشبه امتزاج الاله) القدمي(فإفهام املعىن . املسموع فمخلوق
الالهوت عندهم اإلله، ]. النصارى يف عيسى عليه الصالة السالم، فانظر إىل هذا الشبه ما أعجبه

الناس، والنصارى يدعون أن الالهوت اتصل بالناسوت، فتكون منهما هذا اإلنسان، : والناسوت
فعندهم أن الالهوت . ل الوحدةأهل االحتاد وأه: وتبعهم على هذا االعتقاد أيضاً مالحدة يقال هلم

سبحان من أظهر ناسوته سر سنا الهوته : متصل بالناسوت ومتحد معه، ويف ذلك يقول حالجهم 
الثاقب حىت بدا يف خلقه ظاهراً يف صورة اآلكل والشارب هذا معناه لعنه اهللا، وال شك أن هذا أكفر 

، وأنه ليس يف ذاته شيء من خملوقاته، وال يف الكفر، وال شك أن اهللا تعاىل هو اخلالق وما سواه املخلوق
إن عيسى هو عني الكلمة، وإن الكلمة جزء من ذات : خملوقاته شيء من ذاته، فكالم النصارى يف قوهلم

الرب سبحانه وتعاىل شبيه بقول االحتادية الذين يزعمون كزعم النصارى أن الالهوت احتد بالناسوت، 
 ذلك عيسى، فإنه وجد من أنثى، ولكن بعد اتصال الالهوت وأصبح شيئاً واحداً، وأن من مجلة

وجلود املؤمنني تقشعر من أن يتصور هذا التصور، ولكن قلوب أولئك صدت عن معرفة . بالناسوت
  .احلق وزين هلم هذا الباطل والعياذ باهللا

  عدم بطالن الصالة حبديث يرد قول األشاعرة
…  

)١/٣٩١(  

  

ويرد قول من قال بأن الكالم هو املعىن القائم بالنفس قوله صلى اهللا عليه [: قال املؤلف رمحه اهللا تعاىل
إن اهللا حيدث من أمره ما يشاء، : (، وقال)إن صالتنا هذه ال يصلح فيها شيء من كالم الناس: (وسلم

 ، واتفق العلماء على أن املصلي إذا تكلم يف الصالة عامداً لغري)وإن مما أحدث أال تكلموا يف الصالة
مصلحتها بطلت صالته، واتفقوا كلهم على أن ما يقوم بالقلب من تصديق بأمور دنيوية وطلب ال يبطل 

معلوم أن الكالم هو ]. الصالة، وإمنا يبطلها التكلم بذلك، فعلم اتفاق املسلمني على أن هذا ليس بكالم
إنه تكلم :  هل تقولفإذا جلست إىل إنسان وهو حيدث نفسه،. ما يسمع، فالساكت ال يقال إنه تكلم

إنه تكلم، ولو أنه منذ جلست حيدث : بكذا وكذا؟ فما دام أنه صامت ما نطق بكلمة فإنك ال تقول
، وهذا )إن صالتنا هذه ال يصلح فيها شيء من كالم الناس: (مث مثل الشارح بقوله عليه السالم. نفسه

 صلى اهللا عليه وسلم، فعطس رجل يف أنه صلى مع النيب: (حديث معاوية بن احلكم رضي اهللا تعاىل عنه
واثكل أمياه، ما لكم : يرمحك اهللا، فرماين القوم بأبصارهم، فقلت وأنا يف الصالة: فقلت: الصالة، قال
فجعلوا يضربون أفخاذهم، ففهمت أم يسكتونين، فسكت، فلما خرجت دعاين رسول ! تنظرون إيل؟

ال يصلح فيها شيء من كالم الناس، إمنا هو الذكر إن صالتنا هذه : اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال



، فجعل هذا كالماً يبطل الصالة، ولكنه عذره بكونه جاهالً مل يشعر بأن ما )والدعاء وقراءة القرآن
مما جتدد به الوحي أن ال : يعين) إن مما أحدث اهللا أال تتكلموا يف الصالة: (واحلديث الثاين. يقوله مبطل

وقُوموا للَّه : انوا أول ما فرضت يكلم أحدهم أخاه حباجته، فلما نزل قوله تعاىلتتكلم يف الصالة، وك
 نيوا عن الكالم، فالكالم الذي يبطل الصالة هو اللفظ الذي ] ٢٣٨:البقرة[قَانِتأمروا بالسكوت و

نساناً قال فلو أن إ. يسمع، والكلمات اليت ينطق ا اإلنسان وخترج من بني شفتيه، ويسمعها من حوله
  أنصت، أو قم،: آلخر عمداً

)١/٣٩٢(  

  

أو تعال، أو حنو ذلك متعمداً وهو عامل أنه يف صالة بطلت صالته، وإمنا رخصوا يف الكالم الذي من 
مصلحة الصالة أو حنوها، أو من مكمالا كأركان الصالة، وكالتسبيح عندما ينوب اإلمام شيء، أو ما 

 وهو من غري أركان الصالة يبطل الصالة، وهل تبطل حبديث النفس؟ فالكالم الذي يسمع. أشبه ذلك
!  من حديث النفس، وأينا ال حيدث نفسه؟-نستغفر اهللا-فمعلوم أنا ال نسلم غالباً . ال تبطل: اجلواب

الَّذين هم عن صالتهِم ساهونَ : أرأيت قول اهللا تعاىل! يا أبت: كما روي أن ابن سعد قال ألبيه
يؤخروا : يعين. ليس بذاك، إمنا سهوا عن وقتها: أينا ال يسهو؟ أينا ال حيدث نفسه؟ فقال] ٥:اعونامل[

يف صالم، فالسهو يف الصالة وإن كان ينقص : ، ومل يقل)عن صالم:( حىت خيرج وقتها؛ ألنه قال
لسهو، علم اهللا لكنه ال يبطلها، وألجل ذلك يقع السهو كثرياً من املصلي، وألجل ذلك شرع سجود ا

أنه حيصل السهو فيزيد املرء يف الصالة بسبب اشتغال قلبه وبسبب حديث نفسه، وينقص منها، ويقدم 
أو يؤخر أو حنو ذلك؛ وذلك ألن قلبه قد يشتغل بشيء من حديثه أو من أموره الدنيوية، فيغفل عما هو 

ماً لبطلت به الصالة؛ ألنه عليه مقبل عليه فيسهو، فحديث النفس ال يسمى كالماً، ولو كان يسمى كال
، فعلم أن حديث النفس ال يسمى )إن هذه الصالة ال يصلح فيها شيء من كالم الناس: (السالم قال

ليس : بل نقول. إن الكالم هو ما يقوم بالنفس: وألجل ذلك يرد على هؤالء الذين يقولون. كالماً
 هذا هو حقيقة الكالم، وأما غري ذلك فإنه يسمى كذلك، إمنا الكالم هو ما يسمع وما ينطق به املتكلم،
  .وسوسة، أو حديث نفس، أو سهواً، أو ما أشبه ذلك

  صحة اعتقاد أهل السنة يف كالم اهللا
…  

)١/٣٩٣(  

  



فمن عقيدة أهل السنة أن القرآن كالم اهللا، وأن الكتب املرتلة على األنبياء كلها كالم اهللا، وأن اهللا 
لى العباد، وأنه ضمنها شرائعه، وأنه أنزهلا معجزة ألنبيائه، وأا كالمه حقاً حروفاً تعاىل أقام ا احلجة ع

وال عربة مبن أنكر كالم اهللا، أو أنكر صفة من . ومعاين، هذه العقيدة الراسخة اليت يعتقدها أهل السنة
ات اليت شككوا ا صفاته الثابتة، سواٌء أكانت صفة فعلية أم صفة ذاتية، وذلك ملا قام عندهم من الشبه

على من انتحل تلك النحل واعتقد تلك العقائد الزائغة؛ حيث إن عقيدة أهل السنة مبنية على األصل 
الذي هو النقل الصحيح والفطرة السليمة، وقد أيدوا ذلك بأن هذا القرآن أنزله اهللا معجزة ألنبيائه، 

: ا نزل إليهم، وجعل وظيفتهم البالغ، فقالوأنه ضمنه شرائعه، وأنه بعث به رسله وأمرهم بأن يبلغوا م
، وقال ]٩٩:املائدة[ما علَى الرسولِ إِالَّ الْبالغُ : ، وقال تعاىل]٤٨:الشورى[إِنْ علَيك إِالَّ الْبالغُ 

وألجل ] ٦٧:املائدة[غت رِسالَته يا أَيها الرسولُ بلِّغْ ما أُنزِلَ إِلَيك من ربك وإِنْ لَم تفْعلْ فَما بلَّ: تعاىل
ذلك مسوا رسالً؛ ألم بعثوا من رم، أرسلهم وجعل شرائعهم رسائل، فالشرائع اليت جاءوا ا مساها 

فالرسل هم األنبياء، والرسائل هي الشرائع، واملرسل هو اهللا تعاىل، . رسائل حيث إم محلوها من رم
ضمن هذه الشريعة، فمن صدق به عرف أنه كالم اهللا الذي أرسل به واملتضمن لذلك هو القرآن الذي 

رسله وقبله وعمل مبا فيه، ومن شك فيه أو توقف فيه ومل يقبله حق القبول ويعمل به حق العمل فهو 
وقد أثبت أهل السنة أن صفة الكالم صفة كمال، وأن نفيها نقص، وردوا على املعتزلة الذين . زائغ
إن كالم اهللا هو املعىن : وردوا أيضاً على من يقول. يتكلم أصالً، وإن هذا القرآن خملوقإن اهللا ال : قالوا

من جيعلون القرآن حروفاً خملوقة أو عبارة عن كالم اهللا، وأن : أي. دون اللفظ، وإن كالم اهللا نفسي
  الكالم هو املعىن دون

)١/٣٩٤(  

  

إن الكالم لفي الفؤاد : يت األخطل الذي يقول فيهاللفظ، وهذا يقوله األشاعرة، وتقدم أم يستدلون بب
وإمنا جعل اللسان على الفؤاد دليال ورد عليهم الشارح بأن هذا بيت خمتلق ال يصلح أن يكون دليالً، مل 

، ويتعجب الشارح من استدالهلم ذا )إن البيان: (يقله األخطل وليس يف ديوانه، وقيل إنه إمنا قال
إا :  وال يروى بإسناد صحيح، مع أم يردون أحاديث الصحيحني، ويقولونالبيت الذي ليس له سند،

ويرد عليهم أيضاً أنه على تقدير ثبوته فإنه بيت . أخبار آحاد، وهذا البيت أقل مرتبة من أخبار اآلحاد
لرجل نصراين، والنصارى ال يقبل كالمهم يف هذا الباب؛ وذلك ألم ضلوا يف مسمى الكلمة، فادعوا 

 عيسى هو نفس الكلمة تعاىل اهللا عن قوهلم، فعلى تقدير ثبوته عن األخطل فقد قاله على معتقده، فال أن
  .يصري دليالً ألهل السنة



  حديث التجاوز عن حديث النفس يرد قول األشاعرة
…  

)١/٣٩٥(  

  

إن اهللا : (الففي الصحيحني عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه ق: وأيضاً: [قال املؤلف رمحه اهللا تعاىل
، فقد أخرب أن اهللا عفا عن حديث النفس )جتاوز ألميت عما حدثت به أنفسها ما مل تتكلم به أو تعمل به

حىت : إال أن تتكلم، ففرق بني حديث النفس وبني الكالم، وأخرب أنه ال يؤاخذ به حىت يتكلم به، واملراد
] يف اللغة؛ ألن الشارع إمنا خاطبنا بلغة العربينطق به اللسان باتفاق العلماء، فعلم أن هذا هو الكالم 

إن كالم اهللا هو ما يقوم بنفسه، وأما : إن الكالم هو املعىن، أو: هذا رد على األشاعرة الذين يقولون. 
اللفظ فهو عبارة، وهم الذين استدلوا بالبيت السابق، حيث جعلوا الكالم هو ما يقوم بالقلب، وجعلوا 

إن اهللا جتاوز : (من الرد عليهم هذا احلديث؛ إذ يقول عليه الصالة والسالم: قولي. اللسان دليالً عليه
هو الوساوس اليت ختطر على : وحديث النفس) . ألميت عما حدثت به أنفسها ما مل تتكلم أو تعمل

 إذا هم العبد باحلسنة ومل يعملها،: (القلب، فهذه مما عفا اهللا عنه، بل قد يكتبها حسنات، ففي احلديث
إمنا : كتبها اهللا عنده حسنة كاملة، وإذا هم بسيئة ومل يعملها كتبها اهللا عنده حسنة كاملة قال اهللا تعاىل

فاهلم الذي هو حديث النفس معفو عنه، فالعبد ال يؤاخذ على ما يهم . من أجلي: أي) تركها من جرائي
لم ومسع كالمه ترتب عليه الثواب به وال على ما حيدث به نفسه، إمنا يؤاخذ على ما يتكلم به، فإذا تك

والعقاب، وهذا يصدق حىت على األمور احلكمية، فلو أن إنساناً حدث نفسه أن يطلق امرأته وعزم على 
ذلك بقلبه، ولكنه مل يتكلم بكلمة فيما يتعلق بذلك، وإمنا كان ذلك حديث نفس، مث بعد ذلك رجع مل 

فكذلك إذا حدث . ذا تكلم بذلك أو كتب أو أشهدتطلق زوجته مبجرد عزمه بقلبه، فال تطلق إال إ
 بأنه سوف يزين، أو سوف يسرق، أو سوف يقتل فالناً، أو سوف يشرب مخراً، أو يترك -مثالً-نفسه 

صالة أو زكاة أو حنو ذلك، فحديث نفس طرأ عليه ولكنه ما فعله، فإن ذلك مما يعفى عنه، ولو كان 
  حديث النفس يسمى

)١/٣٩٦(  

  

فإذاً حديث القلب ووسواس .  عفي عنه؛ فإن اهللا تعاىل يؤاخذ على الكالم، وذلك ألنه عملكالماً ملا
  .النفس وما جيري فيها من اخلطرات ليس كالماً، وال يؤاخذ به العبد
  حديث دخول الناس النار بسبب حصائد ألسنتهم يرد قول األشاعرة



…  
وإنا ملؤاخذون مبا ! يا رسول اهللا: (ي اهللا عنه قالوأيضاً يف السنن أن معاذاً رض: [قال املؤلف رمحه اهللا

، فبني أن الكالم إمنا هو )وهل يكب الناس يف النار على مناخرهم إال حصائد ألسنتهم: نتكلم به؟ فقال
باللسان، فلفظ القول والكالم وما تصرف منهما من فعل ماض ومضارع وأمر واسم فاعل إمنا يعرف يف 

ومل يكن يف مسمى الكالم نزاع بني الصحابة .  العرب إذا كان لفظاً ومعىنالقرآن والسنة وسائر كالم
والتابعني هلم بإحسان، وإمنا حصل الرتاع بني املتأخرين من علماء أهل البدع مث انتشر، وال ريب أن 
مسمى الكالم والقول وحنومها ليس هو مما حيتاج فيه إىل قول شاعر؛ فإن هذا مما تكلم به األولون 

يعين أن ]. رون من أهل اللغة، وعرفوا معناه كما عرفوا مسمى الرأس واليد والرجل وحنو ذلكواآلخ
إا تؤخذ من قول الشاعر األخطل : لفظة الكالم معروفة ال حتتاج إىل أن يستشهد عليها، وال أن يقال

نه وشفتيه، وظهر تكلم فالن أنه نطق وقال وحرك لسا: أو حنوه، فإا لفظة معروفة، ومعلوم أنه إذا قيل
له صوت يفهمه من يعرف لغته، وكتب عليه ذلك الكالم إما يف سجل حسناته أو يف سجل سيئاته، قال 

ما يتكلم من كلمة يتلفظ ا إال وهناك : أي] ١٨:ق[ما يلْفظُ من قَولٍ إِالَّ لَديه رقيب عتيد : تعاىل
، ومل يذكر أنه يكتب ما خطر بالقلب، إمنا ] ١٧:ق[لشمالِ قَعيد عنِ الْيمنيِ وعنِ ا: ملكان يكتباا

وهكذا أيضاً هذا احلديث الذي ذكر، ملا قال النيب صلى اهللا . يكتب ما تكلم به اللسان خرياً أو شراً
كف عليك هذا، وأشار إىل لسانه، : فقال. بلى: أال أخربك مبالك ذلك كله؟ قال: (عليه وسلم ملعاذ 

  :قال! وإنا ملؤاخذون مبا نتكلم به؟! يا رسول اهللا: ذ قال معا

)١/٣٩٧(  

  

 إال حصائد -على مناخرهم: أو قال-وهل يكب الناس يف النار على وجوههم ! ثكلتك أمك يا معاذ 
، فأخرب بأم إمنا يعاقبون على ما تلفظوا به، ال على ما وسوست به النفس، وال على ما تكلم )ألسنتهم
قال، يقول، قل، تكلم، يتكلم، تكلم، كالماً، متكلم، فالعرب : اً الكالم والقول إذا قيلفإذ. به القلب

تعرف أن املراد أنه خيتص بالنطق الذي هو صياغة الكالم باحلروف العربية، كما أم يعرفون أن الرأس 
 ا القبض هو جممع احلواس الذي هو أعلى اجلسد، وأن اليد اسم للكف والذراع والعضد اليت حيصل

والبطش، والرجل اسم للقدم والساق والركبة والفخذ اليت حيصل عليها القيام واملسري وحنو ذلك، فال 
أما تعرف يدك؟ أما :  نقول-والذي يسأل عريب-ما هي اليد : ما هي اليد؟ فإذا قيل: حيتاج إىل أن يقال

ال حتتاج إىل تفسري، ) القول(و ) الكالم(تعرف رأسك؟ أحتتاج كلمة الرأس إىل تفسري؟ فكذلك كلمة 
وال حتتاج إىل أن يستشهد عليها بقول األخطل أو بغريه، بل هو معىن يعرفه كل عريب نشأ يف بالد 

  .العرب، ويترجم إىل اللغات األخرى بالكالم الذي يفهمه أهل تلك اللغة



  وقوع األشاعرة يف القول خبلق القرآن
…  

)١/٣٩٨(  

  

إن كالم اهللا معىن واحد قائم بنفسه تعاىل، وإن املتلو :  شك أن من قالوال: [قال املؤلف رمحه اهللا
احملفوظ املكتوب املسموع من القارئ حكاية كالم اهللا وهو خملوق؛ فقد قال خبلق القرآن وهو ال يشعر؛ 

ذَا الْقُرآن ال يأْتونَ بِمثْله قُلْ لَئن اجتمعت اِإلنس والْجِن علَى أَنْ يأْتوا بِمثْلِ ه: فإن اهللا تعاىل يقول
أفتراه سبحانه وتعاىل يشري إىل ما يف نفسه، أو إىل املتلو املسموع؟ وال شك أن اإلشارة ]. ٨٨:اإلسراء[

إمنا هي إىل هذا املتلو املسموع؛ إذ ما يف ذات اهللا غري مشار إليه وال مرتل وال متلو وال مسموع، 
ال يأتون مبثل ما يف نفسي مما مل يسمعوه ومل : (أفتراه سبحانه يقول] ٨٨:اإلسراء[ه ال يأْتونَ بِمثْل: وقوله
قُلْ : قول اهللا تعاىل]. ؟ وما يف نفس اهللا عز وجل ال حيلة إىل الوصول إليه وال إىل الوقوف عليه)يعرفوه

قُرآن ال يأْتونَ بِمثْله ولَو كَانَ بعضهم لبعضٍ ظَهِرياً لَئن اجتمعت اِإلنس والْجِن علَى أَنْ يأْتوا بِمثْلِ هذَا الْ
فَأْتوا : ، وقوله تعاىل]٣٤:الطور[فَلْيأْتوا بِحديث مثْله إِنْ كَانوا صادقني : ، وقوله تعاىل]٨٨:اإلسراء[

 هثْلم نم ةور٢٣:البقرة[بِس [رِ: وقوله تعاىلشوا بِعفَأْت اتيرفْتم هثْلرٍ موس ]اإلشارة هل هي ] ١٣:هود
إىل املعىن أو إىل اللفظ؟ ال شك أن اإلشارة إىل هذه الكلمات واآليات املوجودة يف املصاحف، فهو الذي 

بِمثْلِ هذَا الْقُرآن : يسمى سوراً وآيات وكلمات وحروفاً، وجمموعه هو القرآن، أشار اهللا إليه بقوله
هل اإلعجاز بالنسبة إىل املعىن الذي يف نفس الرب تعاىل الذي قام به؟ إنه يستحيل أن ]. ٨٨:راءاإلس[

تعلَم ما في نفِْسي وال : يعلم أحد ما يقوم يف نفس الرب سبحانه، وقد حكى اهللا عن نبيه عيسى أنه قال
 فِْسكي نا فم لَمكالم اهللا هو ما يقوم بنفسه، وإن هذاالذين يقولون إن : فإذاً] . ١١٦:املائدة[أَع  

)١/٣٩٩(  

  

القرآن عبارة أو حكاية عنه، وليس هو عني كالم اهللا؛ ال شك أم قد جعلوا هذا القرآن مفترى 
وخملوقاً، وجعلوا اإلنسان قادراً على أن يأيت مبثله، فجعلوه إما من صياغة امللك، وإما من صياغة حممد 

قُلْ لَو شاَء اللَّه ما تلَوته :  أن يكون منه ذلك، وحكى اهللا عنه أنه يقولصلى اهللا عليه وسلم، وحاشاه
 هلقَب نراً ممع يكُمف لَبِثْت فَقَد بِه اكُمرال أَدو كُملَيلبث فيهم قبله أربعني سنة، فكيف ] ١٦:يونس[ع

ولو أنه أوحي إليه املعىن وقيل له وعليك مع ذلك جاء به بعد هذه املدة وافتراه وقاله من قبل نفسه، 
صياغة اللفظ، وعليك صياغة الكلمات لكان ذلك من إنشائه ال من إنشاء اهللا سبحانه، فعلم ذا أنه ملا 



وهذا هو الصحيح، . نزه نفسه عن أن يقول إنه كالمه، صدق عليه أن اللفظ واملعىن كله من كالم اهللا
على أن يأتوا مبثل هذا : أي] ٣٤:الطور[حديث مثْله إِنْ كَانوا صادقني فَلْيأْتوا بِ: واإلشارة بقوله

القرآن، واإلشارة إىل احلروف واملعاين، ال على ما يقوم بذات الرب أو بنفسه سبحانه وتعاىل؛ فإن ذلك 
  .غري ممكن االطالع عليه وال معرفته
  إلزام األشاعرة بأشد مما لزم املعتزلة

…  

)١/٤٠٠(  

  

إمنا أشار إىل حكاية ما يف نفسه وعبارته، وهو املتلو املكتوب املسموع : فإن قالوا: [قال املؤلف رمحه اهللا
فأما أن يشري إىل ذاته فال، فهذا صريح القول بأن القرآن خملوق، بل هم يف ذلك أكفر من املعتزلة، فإن 

ة، ولو كانت هذه التالوة حكاية حكاية الشيء مثله وشبهه، وهذا تصريح بأن صفات اهللا تعاىل حمكي
 قد حكى بصوت -يف زعمهم-ويكون التايل ! لكان الناس قد أتوا مبثل كالم اهللا، فأين عجزهم؟

وحرف ما ليس بصوت وحرف، وليس القرآن إال سوراً مسورة، وآيات مسطرة، يف صحف مطهرة، 
بلْ هو آيات بينات في صدورِ الَّذين : ، وقال]١٣:هود[فَأْتوا بِعشرِ سورٍ مثْله مفْتريات : قال تعاىل

مرفُوعة * في صحف مكَرمة : ، وقال]٤٩:العنكبوت[أُوتوا الْعلْم وما يجحد بِآياتنا إِالَّ الظَّالمونَ 
 ةرطَهأما : ( عليه وسلم، ويكتب ملن قرأ بكل حرف عشر حسنات، قال صلى اهللا]١٤-١٣:عبس[م

، وهو احملفوظ يف صدور احلافظني )حرف ولكن ألف حرف، والم حرف، وميم حرف) امل(إين ال أقول 
إن القرآن اسم للنظم : -يف املنار-قال الشيخ حافظ الدين النسفي رمحه اهللا . املسموع من ألسن التالني

يفة رمحه اهللا أن من قرأ يف الصالة وكذا قال غريه من أهل األصول، وما ينسب إىل أيب حن. واملعىن
لو قرأ بغري العربية : وقالوا. ال جتوز القراءة مع القدرة بغري العربية: بالفارسية أجزأه فقد رجع عنه وقال

فإما أن يكون جمنوناً فيداوى، أو زنديقاً فيقتل؛ ألن اهللا تكلم به ذه اللغة، واإلعجاز حصل بنظمه 
إذا : الء الذين يزعمون أن كالم اهللا هو املعىن دون احلروف، فيقول هلمكل هذا رد على هؤ]. ومعناه

كان كذلك؛ فإذاً ليس هو كالم اهللا، وإمنا هو كالم من أنشأه ومن نظمه هذا النظم، وهذا الذي نظمه 
ه أنه أخذ املعىن ونظمه ذا النظم، وإما أنه الرسول، مبعىن أن: إما أنه يف زعمكم امللك الذي أنزله، أي

  ألقي يف قلبه ويف روعه املعاين فصاغ هلا عبارات باللغة اليت

)١/٤٠١(  

  



حيسنها، فعلى هذا ال يكون هذا القرآن كالم اهللا، وعلى هذا جيوز أن يقرأ بأي لغة، وجيوز أن يقرأ 
باملعىن، ويترك اللفظ، ويكون األجر على املعىن ال على احلروف، وهذا خالف ما ورد، وذلك يتبني من 

اإلعجاز الذي أعجز هذا البشر أن يأتوا مبثله ليس هو باملعىن؛ فإن املعاين يقدرون على أن : أوالً. وهوج
 معاين آية الكرسي استطعت أن تصوغ هلا معاين مثلها وأن تعرب عنها، -مثالً-يصوغوها، فإذا فهمت 

 اإلعجاز هو اإلتيان باملعىن كما حصل يف التفاسري، فإن أهل التفاسري صاغوا معانيها بعبارام، فلو كان
مل يكن هناك إعجاز، أي أن التالوة اليت فيها أجر إمنا هي تالوة هذه احلروف، لقوله عليه الصالة 

حرف، ولكن ألف ) امل(من قرأ حرفاً من القرآن فله حسنة، واحلسنة بعشر أمثاهلا، ال أقول : (والسالم
 عني املتلو وعني كالم اهللا، وهي اليت يكون ، فقد جعل هذه احلروف)حرف، والم حرف، وميم حرف

عليها األجر واحلسنات، فلو كان املعىن هو املطلوب ألباح لنا أن نقرأ باملعىن وحنصل على األجر وعلى 
القرآن نزل بلغة العرب، فال جيوز أن يتعبد به بغري لغتهم، وقد روي عن أيب حنيفة أنه : ثانياً. احلسنات

أن تترجم الفاحتة إىل اللغة الفارسية، مث يقرأ ا يف الصالة، ولكن أبا : فارسية، يعينأجاز الصالة باللغة ال
ال جتزئ : حنيفة قال ذلك أوالً مث رجع عنه، ومل يوافقه على مقالته أحد من األئمة، بل كلهم قالوا

جتوز إال باللغة وكذلك يف اخلطب ويف األذان وما أشبههما، ال : حىت قالوا. الصالة إال باحلروف العربية
العربية، فمن صرفها إىل لغة أخرى مل يأت بالواجب، فإذا خطب بلغة أعجمية مل جتزئه خطبته، أو قرأ 
الفاحتة بلغة أعجمية مل جتزئه قراءته ومل تصح صالته، أو قرأ التشهد بلغته اليت ليست عربية مل يصح 

فلما كان ذلك دل على . ائر شرائع اإلسالمتشهده، أو أذن بغري اللغة العربية مل يصح أذانه، وهكذا س
  أن هذه األلفاظ العربية املوجودة يف املصاحف مطلوبة منا، وعلى هذا يكون هلا مزية، وملاذا حصلت هلا

)١/٤٠٢(  

  

هذه املزية؟ ألا عني كالم اهللا، ولو كانت عبارة أو حكاية عنه ملا كان هلا ميزة عن عبارة سائر الناس، 
ة حممد، أو عبارة جربائيل، أو عبارة صحايب آخر مل يكن له ميزة عما نعرب به حنن، أو عما فإذا كان عبار

يعرب به فالن؛ ألن اجلميع كله من إنشاء اإلنسان ال من كالم اهللا، ال أنه عني كالم اهللا، تعاىل اهللا عن 
  .فإذاً عرف بذلك أن هذا الكالم نفسه هو عني كالم اهللا حروفه ومعانيه. ذلك
  إن القرآن عبارة عن كالم اهللا فقد قال إنه قول البشر:  قالمن
…  

)١/٤٠٣(  

  



، ال شك يف تكفري من )إنه كالم البشر فقد كفر: ومن مسعه وقال: (وقوله: [قال املؤلف رمحه اهللا تعاىل
ذا أقر وأما إ. إنه كالم حممد أو غريه من اخللق، ملكاً كان أو بشراً: أنكر أن القرآن كالم اهللا، بل قال

يف بعض ما به ] ٢٥:املدثر[إِنْ هذَا إِالَّ قَولُ الْبشرِ : أنه كالم اهللا مث أول وحرف فقد وافق قول من قال
وال نكفر أحداً من أهل : كفر، وأولئك الذين استزهلم الشيطان، وسيأيت الكالم عليه عند قول الشيخ

 عبارته هنا تقتضي تكفري -وهو الطحاوي -احب املنت ص]. القبلة بذنب ما مل يستحله إن شاء اهللا تعاىل
وما ذاك إال أن اهللا كفر من قال ذلك، فقد حكى اهللا عن بعض . من يقول إن هذا القرآن قول البشر

*  ثُم عبس وبسر *ثُم نظَر * ثُم قُتلَ كَيف قَدر * فَقُتلَ كَيف قَدر * إِنه فَكَّر وقَدر : املشركني قوله تعاىل
 ركْبتاسو ربأَد ثُم * ثَرؤي رحذَا إِالَّ سرِ * فَقَالَ إِنْ هشلُ الْبذَا إِالَّ قَوفالشاهد ]٢٥-١٨:املدثر[إِنْ ه ،

فهؤالء . شر، فجعله أوالً سحراً يؤثر، مث صرح بأنه قول الب]٢٥:املدثر[إِنْ هذَا إِالَّ قَولُ الْبشرِ : قوله
إنه سحر يؤثر، إنه قول البشر، وتوعده : إنه إنشاء حممد قد أشبهوا هذا الكافر الذي قال: الذين يقولون

، وهذا وعيد شديد، وهو عام لكل من زعم أن هذا القرآن قول ]٢٦:املدثر[سأُصليه سقَر : اهللا فقال
 يعرفون أن اهللا تعاىل هو الذي تكلم مبا شاء، البشر ال أنه قول رب البشر، والذين يعتقدون أنه كالم اهللا

وأنزله وحياً على نبيه، وأمر نبيه أن يبلغه إىل أمته باللفظ واملعىن، فعلى هذا يكون البشر مجيعاً كلهم 
فاحلاصل أن من ادعى أنه ليس هو عني كالم اهللا، . يقرءونه على أنه كالم اهللا، ال على أنه كالم ألحدهم

و املعاين دون األلفاظ ودون احلروف، فقد أبطل هذه النصوص وادعى أن كالم اهللا إمنا وأن كالم اهللا ه
  وهذه الطائفة هي طائفة األشاعرة، وهم من. هو املعىن

)١/٤٠٤(  

  

أكثر الطوائف انتشاراً يف القرون الوسطى؛ إما ألم متكنوا وكثروا وصار اخللفاء يقربوم، فصاروا 
قدهم، واشتهر هذا القول وكثرت الكتابة فيه، وتستر الذين يقولون بقول يؤلفون وينصرون بذلك معت

احلق؛ لكوم قلة وأذالء فاستخفوا، ومل يستطيعوا أن يصرحوا مبا يعتقدونه طوال أكثر القرون؛ يف 
القرن الرابع واخلامس والسادس وأغلب السابع، ويف آخر القرن الثامن ظهر من يقول باحلق ويصدع 

 لألمة من انتصر انتصاراً شديداً لقول احلق، وهو شيخ اإلسالم ابن تيمية ، ومن قرأ عليه، به، فقيض اهللا
فهؤالء الذين يف هذه . ومن انتفع به من تالميذه وأهل زمانه إىل أن وصل األمر إىل مؤلف هذا الشرح

 احلكم القرون الكثرية وكذلك من بعدهم ال شك أم ذوو مرتلة، فألجل ذلك توقف العلماء يف
إن كالم اهللا هو املعىن، وليس : هل حنكم على هؤالء كلهم أم كفار؛ حيث إم يقولون: عليهم، قالوا

ففي زعمهم أن الكالم إمنا خيطر ممن . إن كالم اهللا معىن قائم بنفسه: كالم اهللا هو احلروف، ويقولون
 باجتهادهم ونكل أمرهم إىل اهللا نعذرهم: تقوم به احلوادث كما يدعون ذلك، فعند ذلك توقفوا وقالوا



تعاىل وال نكفرهم، ولكن من قامت عليه احلجة وانقطع عذره، ومات مصراً على ذلك، نتربأ منه وأمره 
  .إىل اهللا تعاىل، وال نصرح بكفره

  إعجاز القرآن يف اللفظ واملعىن دليل على أنه كالم اهللا
…  

)١/٤٠٥(  

  

: أنه أشرف وأفصح وأصدق، قال تعاىل: ، يعين)ال يشبه قول البشرو: (قوله: [قال املؤلف رمحه اهللا تعاىل
قُلْ لَئنِ اجتمعت اِإلنس والْجِن علَى أَنْ يأْتوا : ، وقال تعاىل]٨٧:النساء[ومن أَصدق من اللَّه حديثاً 

 هثْلونَ بِمأْتال ي آنذَا الْقُرثْلِ ه٨٨:اإلسراء[بِم [عاىل، وقال ت : هثْلرٍ مورِ سشوا بِعقُلْ فَأْت]١٣:هود[ ،
 -وهم فصحاء العرب مع شدة العداوة -، فلما عجزوا ]٣٨:يونس[قُلْ فَأْتوا بِسورة مثْله : وقال تعاىل

وإعجازه من جهة . عن اإلتيان بسورة مثله، تبني صدق الرسول صلى اهللا عليه وسلم أنه من عند اهللا
: ه ال من جهة أحدمها فقط، هذا مع أنه قرآن عريب غري ذي عوج بلسان عريب مبني، أينظمه ومعنا
فنفي املشاة من حيث التكلم ومن حيث النظم واملعىن ال من حيث الكلمات واحلروف، . باللغة العربية

ليت وإىل هذا وقعت اإلشارة باحلروف املقطعة يف أوائل السور، أي أنه يف أسلوب كالمهم وبلغتهم ا
ذَلك الْكتاب * امل : يتخاطبون ا، أال ترى أنه يأيت بعد احلروف املقطعة بذكر القرآن، كما يف قوله تعاىل

 نيقتلْمى لده يهف بيامل ] ٢-١:البقرة[ال ر ، * ومالْقَي يالْح وإِالَّ ه ال إِلَه اللَّه * ابتالْك كلَيلَ عزن
بِالْح َ٣-١:آل عمران[ق [ اآلية، املص * كأُنزِلَ إِلَي ابتك]وقوله تعاىل]٢-١:األعراف ، : لْكالر ت

وكذلك الباقي، ينبههم أن هذا الرسول الكرمي مل يأتكم مبا ال ]. ١:يونس[آيات الْكتابِ الْحكيمِ 
مبثل هذا إىل نفي تكلم اهللا به ولكن أهل املقاالت الفاسدة يتذرعون . تعرفونه بل خاطبكم بلسانكم

إىل نفي الصفات، ويف ] ١١:الشورى[لَيس كَمثْله شيٌء : ومساع جربائيل منه، كما يتذرعون بقوله تعاىل
: ، كما أن يف قوله تعاىل]١١:الشورى[وهو السميع البصري : اآلية ما يرد عليهم قوهلم، وهو قوله تعاىل

م ةوروا بِسفَأْت هما يرد] ٣٨:يونس[ثْل  

)١/٤٠٦(  

  

وأقصر سورة يف ) فأتوا حبرف أو بكلمة: (ومل يقل)) فأتوا بسورة: ((على من ينفي احلرف؛ فإنه قال
إن أدىن ما جيزئ يف الصالة ثالث آيات : القرآن ثالث آيات، وهلذا قال أبو يوسف وحممد رمحهما اهللا

هذا رد على هؤالء الذين يدعون أن ]. واهللا أعلم. بدون ذلكقصار أو آية طويلة؛ ألنه ال يقع اإلعجاز 



هذا القرآن ليس هو كالم اهللا إمنا كالم اهللا هو املعىن دون اللفظ، وقد عرفنا أن اإلعجاز الذي حتدى اهللا 
توا بِعشرِ فَأْ: ، وقوله تعاىل]٢٣:البقرة[فَأْتوا بِسورة من مثْلهَ : به البشر هو املعىن واللفظ، ففي قوله

 اتيرفْتم هثْلرٍ موائتوا مبا حيصل به اإلعجاز، وذلك بأقل سور القرآن : يراد بذلك] ١٣:هود[س
كسورة الكوثر، وسورة اإلخالص، وال شك أن هذه السور تتركب من كلمات وحروف، وأن هذه 

 ذه احلروف، ال ينطقون احلروف اليت تركبت منها هي من جنس ما يتكلم به العرب، والعرب ينطقون
إال بثمانية وعشرين حرفاً، وهي اليت يف لغتهم، واحلروف اليت ينطق ا األعاجم زائدة عليها مل يعتربوها، 
وقد سجلوا هذه احلروف، وكتبوا كل حرف وجعلوا له هيكالً وصورة حىت ينطقوا ذه الكلمات إذا 

وقد ذكر . أكثر الكالم هو ما مجع اللفظ واملعىنمجعت احلروف بعضها إىل بعض، وإذا كان كذلك فإن 
النحويون أن الكالم عبارة عما أفاد، وكان مشتمالً على بعض احلروف اهلجائية، وكان ذا معىن مفيد، 

مما تكلمت به، ال أنه : وكان مركباً من كلمتني فأكثر، وكانت الكلمات مما وضعته العرب، أي
تينية أو باحلروف األردية أو غري ذلك من الكلمات اليت ال بالكلمات األعجمية، وال باحلروف الال

ففي كتاب العقيدة يف آخر الكالم على القرآن وأنه . تعرفها العرب، فال شك أن هذه ال تسمى كالماً
كالم اهللا تعاىل الرد على من زعم أنه مفترى، وأن من قال ذلك فإنه كافر، وهكذا من زعم أنه من 

  إِنْ هذَا*فَقَالَ إِنْ هذَا إِالَّ سحر يؤثَر : لك قول اهللا تعاىل حكاية عن بعض الكفاردليل ذ. إنشاء أي بشر

)١/٤٠٧(  

  

من قال ذه : يعين] ٢٦:املدثر[سأُصليه سقَر : ، فوعده اهللا فقال]٢٥-٢٤:املدثر[إِالَّ قَولُ الْبشرِ 
لنار، وال شك أن ذلك إنكار ألن يكون القرآن من املقالة فإنه يستحق أن يصلى بسقر، وهي من أمساء ا

كالم اهللا، وإنكار أن يكون معجزة لنبيه عليه الصالة والسالم ، وادعاء أنه من كالم حممد أو من كالم 
ادعوا ] ١٠٣:النحل[إِنما يعلِّمه بشر : وقد حكى اهللا تعاىل عن بعض الكفار أم قالوا. غريه من البشر

لسانُ الَّذي يلْحدونَ إِلَيه أَعجمي وهذَا : علم منه إنسان مبكة كان أعجمياً، قال اهللا تعاىلأن الذي يت
 بِنيم بِيرانٌ عسأن ذلك الذي يدعون أنه هو الذي علم حممداً هذا القرآن ليس : يعين] ١٠٣:النحل[ل

م عريب فصيح واضح، ليس فيه شيء من فصيحاً بالعربية بل هو أعجمي، أما هذا القرآن فإنه كال
وكذلك أيضاً حكى اهللا عنهم أم . العجمة وال من اللكنة وال من الوصمة أو العيب، بل هو كالم اهللا

. بل هو قول كاهن: إنه لقول شاعر، وقال بعضهم: ، وقالوا]١١٠:املائدة[إِنْ هذَا إِالَّ سحر مبِني : قالوا
األكاذيب : أي) األساطري(و] ٥:الفرقان[ولني اكْتتبها فَهِي تملَى علَيه بكْرةً وأَصيالً وقَالُوا أَساطري اَأل

اليت مجعها األولون، واليت هي من كالم األولني، ادعوا أن حممداً مجعها، وأن هناك من يأخذها منه فهي 
وقَالُوا أَساطري :  بأنه كالم اهللا حيث قالأول النهار وآخره، فأخرب تعاىل: متلى عليه بكرة وعشياً، أي



 نيليماً : ، مث قال]٥:الفرقان[اَألوحكَانَ غَفُوراً ر هضِ إِناَألرو اتومي السف رالس لَمعي يالَّذ لَهقُلْ أَنز
خرين، فقد رد اهللا وعلى كل حال فمهما قال الذين لفقوا هذه األقاويل من األولني واآل]. ٦:الفرقان[

عليهم، وقد فضح أكاذيبهم، وما بقي إال القول احلق وهو عقيدة كل مسلم أن يعتقد أن القرآن كالم 
  اهللا، وأنه أنزله على أنبيائه، وأنه أرسل به رسله، فهو من

)١/٤٠٨(  

  

، فآخر جنس الكتب اليت أنزل ا مالئكته على رسله، وجعلها معجزة هلم وآية هلم تدل على صدقهم
هذه الكتب هو هذا القرآن الذي من اهللا ببقائه على هذه األمة، وجعله معجزة هلذا النيب الكرمي، فعلينا 

أن نعتقد فيه أنه آية وداللة ومعجزة لنبينا عليه الصالة والسالم، وأن نتلوه حق تالوته، وأن نتدبره 
  .ه حق تالوتهونعمل مبا فيه حىت نكون من الذين يؤمنون به ويتبعونه ويتلون

  وسطية اإلثبات بني طريف التشبيه والنفي
…  

ومن وصف اهللا مبعىن من معاين البشر فقد كفر، ومن أبصر هذا : (قوله: [قال املؤلف رمحه اهللا اهللا تعاىل
ملا ذكر فيما تقدم أن القرآن ). اعترب، وعن مثل قول الكفار انزجر، وعلم أن اهللا بصفاته ليس كالبشر

. يقة منه بدا نبه بعد ذلك على أنه تعاىل بصفاته ليس كالبشر، نفياً للتشبيه عقيب اإلثباتكالم اهللا حق
أنه تعاىل وإن وصف بأنه متكلم لكن ال يوصف مبعىن من معاين البشر اليت يكون اإلنسان ا : يعين

للصفات من متكلماً؛ فإن اهللا ليس كمثله شيء وهو السميع البصري، وما أحسن املثل املضروب للمثبت 
غري تشبيه وال تعطيل باللنب اخلالص السائغ للشاربني خيرج من بني فرث التعطيل ودم التشبيه، واملعطل 

ومن مل يتوق النفي والتشبيه زل ومل يصب : (يعبد عدماً، واملشبه يعبد صنماً، وسيأيت يف كالم الشيخ
وال شك أن التعطيل شر من . إلسالمدين ا: أي). وهو بني التشبيه والتعطيل: (وكذا قوله). الترتيه

التشبيه ملا سأذكره إن شاء اهللا تعاىل، وليس ما وصف اهللا به نفسه وال ما وصفه به رسوله تشبيهاً، بل 
من نظر : أي) فمن أبصر هذا اعترب: (صفات اخلالق كما يليق به، وصفات املخلوق كما يليق به، وقوله

ونفي التشبيه ووعيد املشبه، اعترب وانزجر عن مثل قول بعني بصريته فيما قاله من إثبات الوصف 
ذكر يف هذا الكالم أن من الناس من غاىل وجعل كالم اهللا ككالم البشر، ومنهم من جفا ] . الكفار

  ومنهم من أثبت هللا تعاىل كالماً ونفى أن يكون. ونفى أن يكون هللا كالم أصالً، وادعى أن القرآن خملوق

)١/٤٠٩(  

  



ملخلوقني، وهذا القول الوسط، وهو قول أهل السنة، ويقال كذلك يف سائر الصفات، وهو مثل كالم ا
أن كل صفة نثبتها هللا تعاىل، فإنا نعتقد أا على ما يليق به، ونرته اهللا عز وجل عن أن يكون شبيهاً 

، باملخلوقني يف أي صفة، كما نرتهه عن أن تسلب عنه صفات الكمال، فسلب الصفات يسمى تعطيالً
وإثباا واعتقاد أا مثل صفات املخلوقني يسمى تشبيهاً، وكالمها طرفا نقيض، وكالمها باطل ال جيوز 

سواٌء كالم اهللا أو صفاته أو -والقول الوسط الذي هو قول أهل السنة اعتقاد أن صفات اهللا . القول به
 أن نقول، وألجل ذلك مثله كما ثابتة وحق ويقني، وليست مماثلة لصفات املخلوقني، هكذا جيب-أفعاله 

ذكر باللنب الصايف الذي خيرج من فرث ودم، فجعل اللنب هو قول أهل السنة، والفرث والدم قول 
املمثل يعبد صنماً، واملعطل يعبد عدماً، واملوحد : وذكر أن بعض السلف كانوا يقولون. املعطلة واملشبهة

 شبه اهللا خبلقه فقد كفر، ومن نفى عنه ما أثبته لنفسه فقد من: ويقول آخر. يعبد إهلاً واحداً فرداً صمداً
كفر، وليس يف صفات اهللا تعاىل تشبيه، بل فيها إثبات صفات تليق جبالله يرته فيها عن أن يكون مشااً 

وال شك أن كال الطرفني . لشيء من املخلوقات، هكذا ينبغي أن نعتقد يف صفات ربنا سبحانه وتعاىل
ف التشبيه يعتقده أناس، وطرف التعطيل عليه أمم، ولكن املعطلة أكثر؛ ملا يروجونه يعتقده خلق، فطر

إن املعطلة أشد كفراً من : (من عقليام اليت ميوهون ا يف نفي الصفات، فألجل ذلك يقول الشارح
نقص اهللا ، وما ذاك إال لكثرة ما ابتلي م اخللق، فلذلك يرجح كثري من األئمة أن املعطل قد ت)املشبهة

غاية التنقص، حىت سلب ربه سبحانه صفات الكمال وأحلقه بالناقصات أو باجلمادات أو باملعدومات أو 
لسنا نشبه ربنا : باملستحيالت املمتنعات، فمن الزم أقواهلم مثل هذا، فلذلك يقول ابن القيم يف نونيته

كأنه ال يعبد شيئاً : عطل عابد البهتان يعينبصفاتنا إن املشبه عابد األوثان كال وال خنليه من أوصافه إن امل
  وال يؤمن

)١/٤١٠(  

  

  .، ويأيت لذلك أيضاً زيادة بيان يف الرد على الطائفتني-تعاىل اهللا عن قوهلم-بشيء 
  ]١٩[شرح العقيدة الطحاوية 

وص الكتاب إن ألذ نعيم ينعم به أهل اجلنة يف اجلنة هو رؤيتهم رم تبارك وتعاىل، وهذه الرؤية ثابتة بنص
والسنة، وهي مما يعتقده أهل السنة، وقد خالف يف ذلك بعض الفرق كاملعتزلة، ونأوا عن الصواب 
  .ظانني أم يرتهون اهللا تعاىل عن اجلهة واحليز، وما علموا أن من حرم هذا النعيم فقد حرم خرياً كثرياً

  رؤية اهللا تعاىل يوم القيامة
…  

......  



   حقرؤية أهل اجلنة هللا تعاىل
…  

)١/٤١١(  

  

والرؤية حق ألهل اجلنة بغري إحاطة وال كيفية كما نطق به كتاب : (قوله: [قال املؤلف رمحه اهللا تعاىل
، وتفسريه على ما أراد اهللا تعاىل وعلمه، ]٢٣-٢٢:القيامة[إِلَى ربها ناظرةٌ * وجوه يومئذ ناضرةٌ : ربنا

 الصحيح عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فهو كما قال، ومعناه وكل ما جاء يف ذلك من احلديث
على ما أراد، ال ندخل يف ذلك متأولني بآرائنا، وال متومهني بأهوائنا؛ فإنه ما سلم يف دينه إال من سلم هللا 

املخالف يف الرؤية هم ). عز وجل ولرسوله صلى اهللا عليه وسلم، ورد علم ما اشتبه عليه إىل عامله
مية واملعتزلة ومن تبعهم من اخلوارج واإلمامية، وقوهلم باطل مردود بالكتاب والسنة، وقد قال اجله

بثبوت الرؤية الصحابة والتابعون وأئمة اإلسالم املعروفون باإلمامة يف الدين، وأهل احلديث وسائر 
ول الدين وهذه املسألة من أشرف مسائل أص. طوائف أهل الكالم املنسوبون إىل السنة واجلماعة

وأجلها، وهي الغاية اليت مشَّر إليها املشمرون وتنافس املتنافسون، وحرمها الذين هم عن رم حمجوبون 
الكالم هنا على مسألة رؤية املؤمنني لرم سبحانه وتعاىل، والرؤية يف اآلخرة ثابتة ]. وعن بابه مردودون

ذه الرؤية من متام نعيم أهل اجلنة، ومن متام وه. عند أهل السنة، ثابتة يف اجلنة ويف املوقف أحياناً
كرامتهم، ومن متام إحتافهم واإلنعام عليهم، وذلك أن يروا رم، وأن يتجلى هلم رم كما يشاء، وأن 
يكشف احلجاب بينه وبينهم، وأن ينظروا إليه كما يشاءون، وإذا نظروا إليه مل يلتفتوا إىل غريه حىت 

وقد أخرب العلماء . وسروراً، وتسفر وجوههم وتزداد نضرة وفرحاًحيتجب عنهم، فيزدادون جة 
والعباد والعارفون بأنه لوال يقينهم بأم سريون رم تعاىل لقتلوا أنفسهم، فلو عرفوا أم يف اآلخرة ال 
عليه يتنعمون برؤيته ملا قر هلم قرار، وملا سروا بذلك املوعد، لكن اطمأنوا إىل خرب رم واخلرب عن نبيهم 

  أفضل الصالة والسالم، وصدقوا بأم يوم القيامة ويف اجلنة يتنعمون غاية التنعم

)١/٤١٢(  

  

. نسألك رضاك: فيقولون. اسألوين: (برؤية اهللا سبحانه وتعاىل، وذلك أنه يف بعض األحاديث يقول هلم
 - لنا احلجاباكشف: فيجتمعون على أن يقولوا. سلوين: رضائي أحلكم دار كراميت، فيقول: فيقول

  ). فإذا جتلى ورأوه مل يلتفتوا إىل غريه-أرنا وجهك: أو
  املعتزلة واجلهمية واخلوارج ينكرون الرؤية



…  
وال شك أن ذلك وارد يف األدلة الكثرية، ويف النصوص الصحيحة الصرحية اليت ال حتتاج إىل تقوية، 

موا هذا النعيم، ومن صدوا بقلوم عن واليت بلغت يف كثرا التواتر، ولكن أنكرها مع كثرا من حر
أتباع اجلهم : واجلهمية. هذا األمر العظيم، أولئك هم اجلهمية واملعتزلة وأتباعهم من اخلوارج واإلمامية

وهو أول من أنكر الصفات، وملا أنكر أن يكون الرب سبحانه وتعاىل له صفات أنكر أن . بن صفوان 
فادعى أن رؤيته مستحيلة وغري . كان يف مقابلة أو كان يف جهةال ميكن أن يرى إال إذا : يرى، وقال

وتبعت املعتزلة اجلهمية، واملعتزلة فرق كثرية ال يزالون موجودين، وهلم مؤلفات ينكرون فيها . ممكنة
الصفات، ومن مجلة الصفات الرؤية، فينكرون أكرب نعيم وأكرب لذة ألهل اجلنة، بل أهل الدنيا إذا 

ا تذكروه إىل طلبها، وإىل التشمري يف العبادة اليت تؤهلهم هلا، وال شك أن الرؤية هي تذكروها حداهم م
من املتأخرين، أما اخلوارج املتقدمون : وتبعهم على ذلك اخلوارج، يعين. أجلّ نعيم حيصل ألهل اجلنة

الرؤية والقول فلم ينقل عنهم إنكار ذلك، وأما اخلوارج املتأخرون فإم على هذا املعتقد، وهو إنكار 
فهذه من عقائد املعتزلة اليت وافقهم عليها بعض اخلوارج، وقد اطلعت على كتاب . بأن القرآن خملوق

أنكر فيه الصفات وركَّز على مسألة الرؤية، وتكلف يف صرف ) احلق الدامغ: (لبعض املتأخرين مساه
خملوق، وكذلك مسألة القدر، فأنكر األدلة اليت تدل عليها، وركَّز فيه أيضاً على مسألة القرآن وأنه 

فينبغي أن نأخذ حذرنا، وهذا املؤلف موجود يف دولة عمان، وقد ضل . قدرة اهللا على خلق أفعال العباد
  بسببه خلق كثري، ولكن احلق

)١/٤١٣(  

  

واضح، ويبشرنا كثري من الذين ذهبوا إىل تلك الدولة أن كثرياً من الشباب الذين تفتحت معارفهم قد 
روا معتقدات أسالفهم وآبائهم يف مثل هذا، وأم رجعوا إىل عقيدة أهل السنة وإن مل يتمكنوا من أنك

 هلم الدولة وهلم الصولة وهلم القوة، فهم من -فرقة من اخلوارج-والذين هناك هم اإلباضية . اإلصالح
للذة اليت هي رؤية اهللا بقية اخلوارج يعتقدون هذه العقيدة، وأكرب ما يعتقدونه وأشهره إنكارهم هلذه ا

وعلى كل حال فإن مسألة الرؤية هي من أجل املسائل ومن أفضلها، اعتقدها . تعاىل يف الدار اآلخرة
أهل السنة وآمنوا ا، وال عربة مبن أنكرها من هؤالء؛ فقد أخرب اهللا تعاىل بأن من خلقه من يحجب عنه 

، وهؤالء منهم بغري شك، فإذا ]١٥:املطففني[ يومئذ لَمحجوبونَ كَلَّا إِنهم عن ربهِم: يف قوله تعاىل
كانوا ينكرون أن يكون اهللا تعاىل يرى يف اآلخرة، فمعناه أم ال يريدون رؤية اهللا، وأم سيحجبون عن 

بني مبثل اهللا تعاىل، وال حيجب عنه إلَّا الكافرون، فقد حرموا أنفسهم هذه اللذة وأنكروها، فيكونون معاق
  .ما اعتقدوه والعياذ باهللا



  بيان داللة آية سورة القيامة على ثبوت الرؤية
…  

)١/٤١٤(  

  

* وجوه يومئذ ناضرةٌ : وقد ذكر الشيخ رمحه اهللا من األدلة قوله تعاىل: [.. قال املؤلف رمحه اهللا تعاىل
لة، وأما من أىب إال حتريفها مبا يسميه تأويالً ، وهي من أظهر األد]٢٣-٢٢:القيامة[إىل ربها ناظرةٌ 

فتأويل نصوص املعاد واجلنة والنار واحلساب أسهل من تأويلها على أرباب التأويل، وال يشاء مبطل أن 
يتأول النصوص وحيرفها عن مواضعها إلَّا وجد إىل ذلك من السبيل ما وجده متأول هذه النصوص، 

هكذا فعلت اليهود والنصارى يف نصوص التوراة واإلجنيل، وحذرنا و. وهذا الذي أفسد الدنيا والدين
اهللا أن نفعل مثلهم، وأىب املبطلون إال سلوك سبيلهم، وكم جىن التأويل الفاسد على الدين وأهله من 

وكذا ما جرى يف يوم اجلمل، وصفِّني، ومقتل ! فهل قتل عثمان رضي اهللا عنه إال بالتأويل الفاسد! جناية
وهل خرجت اخلوارج واعتزلت املعتزلة ورفضت الروافض وافترقت األمة على ثالث !  واحلَرةاحلسني ،

) إىل(وإضافة النظر إىل الوجه الذي هو حمله يف هذه اآلية وتعديته بأداة . وسبعني فرقة إال بالتأويل الفاسد
ه، صريح يف أن اهللا الصرحية يف نظر العني وإخالء الكالم من قرينة تدل على خالف حقيقته وموضوع

أوضح ما استدل به أهل السنة هذه اآلية ]. أراد بذلك نظر العني اليت يف الوجه إىل الرب جلَّ جالله
 ةاميمِ الْقوبِي ةٌ : قال تعاىل] ١:القيامة[اليت يف سورة ال أُقِْسمراضن ذئموي وهجةٌ * وراظا نهبإىل ر

، واملراد أا وجوه مشرقة من النضارة اليت هي )الضاد(كلمة األوىل رمست بـ، فال]٢٣-٢٢:القيامة[
وقد ذكر اهللا تعاىل أن وجوه أهل اخلري هكذا، . البهاء واإلشراق والسرور واالبتهاج، يعين أا منرية

لسنة واجلماعة، ، فتبيض وجوه أهل ا]١٠٦:آل عمران[يوم تبيض وجوه وتسود وجوه : فقال تعاىل
ضاحكَةٌ مستبشرةٌ * وجوه يومئذ مسفرةٌ : وقال تعاىل. وتسود وجوه أهل الفرقة واالبتداع

  ، وهذه وجوه أهل السعادة]٣٩-٣٨:عبس[

)١/٤١٥(  

  

ية مشرقة مستنرية مضيئة تغشاها : فهكذا ذكر اهللا يف هذه اآلية أن هذه الوجوه ناضرة، يعين. أيضاً
الفرحة والسرور ألا شعرت بالسعادة، وألا أيقنت حبسن العاقبة، وألا عرفت الفوز والظفر 

باملطلوب، وعرفت أا ستلقى اجلزاء الذي وعدت به، وهو اجلزاء األوىف الذي هو جزاء احلسنات 
لنظر، وجوه يومئذ ملا نظرت إىل اهللا سبحانه أشرقت من آثار ذلك ا: إن املعىن: والقول الثاين. بأضعافها



إىل ربها ناظرةٌ : وقوله. مشرقة مضيئة بسبب رؤيتها هللا سبحانه وتعاىل: أي] ٢٢:القيامة[ناضرةٌ 
) الظاء(ال شك أن هذا يراد به الوجوه، فتلك الوجوه إىل را ناظرة، وهذه كتبت بـ]: ٢٣:القيامة[

إىل ثواب : إىل نعمة را، ومل يقل: ر عيان ونظَر معاينة، ومل يقل، يعين أا تنظر إىل را نظَ)الطاء(أخت 
: أي] ٢٣:القيامة[إىل ربها ناظرةٌ : بل قال. إىل اجلنة ناظرة: وال. إىل النعيم راضية: ومل يقل. را ناظرة

  .وفرق بني من يقرؤها ويمرها كما جاءت ومن يتكلف يف تأويلها. تنظر إىل را
   على تأويل املعتزلة آليات الرؤية وأحاديثهاالرد
…  

)١/٤١٦(  

  

: هي النعمة يعين) إىل(إن الـ: واملعتزلة الذين أنكروا الصفات تأولوها تأويالت بعيدة، فبعضهم يقول
. إىل را: معروف أنه حرف جر، ولكن جعلوه امساً مضافاً فقالوا) إىل(و. آالء را أو نعم را ناظرة

) إىل را ناظرة: (وهكذا قال بعضهم. وال شك أن هذا تكلف بعيد. ا، أو واهب اآلالءنعمة ر: أي
فجعلوا يف الكالم مضمراً، وما الذي دلكم . إىل جزاء را: أو. إىل نعمة را: أو. إىل ثواب را: أي

 الظاهر وتأتون فلماذا تتركون. ال داللة عليه: واجلواب! على أن يف الكالم مضمراً أو كالماً حمذوفاً؟
منتظرة ما يعطيها أو ما : أي. إىل را. منتظرة: أي) ناظرة: (وبعضهم قال! مبضمر من قبل أنفسكم؟

ومن أمثال هذه التأويالت تكلف يسمونه تأويالً، وهو )! منتظرة(و) ناظرة(يهبها، مع أن هناك فرقاً بني 
إذا تكلفتم هذا النص : نقول. اهرهيف احلقيقة حتريف وتغيري وتصحيف لكالم اهللا وصرف له عن ظ

 تكلفتم يف التأول يف -يا معتزلة-بالتأويل أمكن غريكم وأمكنكم أن تتأولوا آيات املعاد، فأنتم اآلن 
آيات الصفات وحرفتم ما وصلكم، ففتحتم الباب لغريكم، فالفالسفة أنكروا املعاد احلقيقي اجلسماين، 

كيف تردون على : فقيل هلم. د، وليس هناك إحياء لألمواتليس هناك رد لألرواح يف األجسا: وقالوا
مث جاءت ! نتأوهلا، وليس تأويلكم آليات الصفات أصعب من تأويلنا آليات املعاد: هذه النصوص؟ فقالوا

احلالل واحلرام واألوامر -فرقة أخرى من غالة الفالسفة وغالة الصوفية فتأولوا نصوص األحكام 
املراد باحلج حج : عن ظاهرها وأبطلوها كل اإلبطال، حىت قال بعضهم وصرفوها أيضاً -والنواهي

الصالة املراد ا اتصال القلب بالرب، واتصال القلب بالرب : القلوب إىل عالم الغيوب، أو قالوا مثالً
ليس معناه أن جتتمعوا يف املساجد وتركعوا وتسجدوا، هذا ليس هو املراد منكم، فإذا صغت قلوبكم 

إذاً بطَلَت : نقول. هكذا يقول الصوفية وحنوهم. ملأل األعلى فهذه هي الصالة اليت أمرمت اواتصلت با
  ذا التأويلِ األحكام اليت

)١/٤١٧(  



  

نقلت بالفعل وبالقول الصريح بسببكم يا أشعرية ويا معتزلة ملا تأولتم وفتحتم باب التأويل آليات 
بل حصل بالتأويل . وفية وأهل الوحدة وصاروا يتأولونالصفات، فدخل من هذا الباب الفالسفة والص

أعظم الفنت؛ فإن الفنت اليت وقعت يف عهد الصحابة إمنا هي بسبب التأويالت الباطلة، فقتل عثمان ، 
وكذلك قتل احلسني ، وكذلك الفنت اليت حصلت ووقعت يف صفِّني ووقعت يف اجلمل ووقعت يف احلَرة 

فال تتأولوا النصوص، بل أجروها على ما يفهم منها وفوضوا .  الصواببسبب التأويالت البعيدة عن
الكيفية، فإذا قصرت أنظاركم ومعرفتكم عن شيء فلتتوقف عن الكيفية، كيفية تلك الرؤية أو كيفية 

االستواء معلوم والكيف : اهللا أعلم ا، كما يقول مالك رمحه اهللا: الصفة اليت هي صفة ذات، وقولوا
الكالم معلوم والكيف جمهول، الرؤية معلومة وكيفيتها جمهولة لنا، واهللا أعلم : ذا نقولفهك. جمهول
وإذا كان كذلك سلمنا من أن نقع يف هذا التحريف الذي مساه أهله تأويالً، تروجياً له حىت . بكيفيتها

  .يقبل عند السذَّج وقصار األفهام
  الرد على املعتزلة يف تأويل آية سورة القيامة

…  

)١/٤١٨(  

  

فإن النظر له عدة استعماالت حبسب صالته وتعديه بنفسه، فإن عدي : [قال املؤلف رمحه اهللا تعاىل
) يف(، وإن عدي بـ]١٣:احلديد[انظُرونا نقْتبِس من نورِكُم : بنفسه فمعناه التوقف واالنتظار، كقوله

، وإن ]١٨٥:األعراف[ظُروا في ملَكُوت السموات واَألرضِ أَولَم ين: فمعناه التفكر واالعتبار، كقوله
، فكيف إذا ]٩٩:األنعام[انظُروا إىل ثَمرِه إِذَا أَثْمر : فمعناه املعاينة باألبصار، كقوله تعاىل) إىل(عدي بـ

رسول اهللا قال : (وروي ابن مردويه بسنده إىل ابن عمر قال. أضيف إىل الوجه الذي هو حمل البصر
إىل ربها . من البهاء واحلسن: قال] ٢٢:القيامة[وجوه يومئذ ناضرةٌ : صلى اهللا عليه وسلم يف قوله تعاىل

وقال . نظرت إىل را فنضرت بنوره: عن احلسن قال). يف وجه اهللا عز وجلَّ: قال] ٢٣:القيامة[ناظرةٌ 
تنظر إىل وجه را عز : قال] ٢٣:القيامة[إىل ربها ناظرةٌ : هماأبو صاحل عن ابن عباس رضي اهللا عن

] ٢٣:القيامة[من النعيم إىل ربها ناظرةٌ : قال] ٢٢:القيامة[وجوه يومئذ ناضرةٌ : وقال عكرمة. وجلَّ
.  السنة واحلديثوهذا قول املفسرين من أهل. مث حكى عن ابن عباس مثله. تنظر إىل را نظراً: قال

قال علي بن أيب طالب و أنس بن : قال الطربي ] ٣٥:ق[لَهم ما يشاُءونَ فيها ولَدينا مزِيد : وقال تعاىل
] ٢٦:يونس[للَّذين أَحسنوا الْحسنى وزِيادةٌ : وقال تعاىل. هو النظر إىل وجه اهللا عز وجلَّ: مالك 
فسرها بذلك رسول اهللا والصحابة من بعده، كما . دة هي النظر إىل وجهه الكرميوالزيا. اجلنة: فاحلسىن



للَّذين أَحسنوا الْحسنى : قرأ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: (روى مسلم يف صحيحه عن صهيب قال
إن لكم ! ل اجلنةيا أه: إذا دخل أهل اجلنة اجلنة وأهل النار النار نادى مناد: قال] ٢٦:يونس[وزِيادةٌ 

  أمل يثقل! وما هو؟: فيقولون. عند اهللا موعداً يريد أن ينجزكموه

)١/٤١٩(  

  

فيكشف احلجاب فينظرون إليه، فواهللا ما ! موازيننا، ويبيض وجوهنا ويدخلنا اجلنة وينجِنا من النار؟
دة وألفاظ أُخر معناها ورواه غريه بأسانيد متعد). أعطاهم شيئاً أحب إليهم من النظر إليه، وهي الزيادة

وكذلك فسرها الصحابة رضي اهللا عنهم، روى ابن جرير ذلك . أن الزيادة النظر إىل وجه اهللا عز وجل
عن مجاعة، منهم أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه، و حذيفة ، و أبو موسى األشعري ، و ابن عباس رضي 

فاآلية األوىل هي آية .  الرؤية أو مفَسرة اهنا ثالث آيات من كتاب اهللا تعاىل دالة على]. اهللا عنهم
وسبق ذكر تفاسري ]. ٢٣-٢٢:القيامة[إىل ربها ناظرةٌ * وجوه يومئذ ناضرةٌ : سورة القيامة قوله

رح تنظر إىل را ص: أو. إىل وجه را: أي] ٢٣:القيامة[إىل ربها ناظرةٌ : الصحابة والتابعني أم قالوا
) إىل(بذلك عدد من الصحابة كما مر، واملعتزلة حرفوا النظر فجعلوه االنتظار، أو حرفوا كلمة 

إن كلمة النظر تارةً تعدى . إىل نعمة را أو إىل ثواب را: فجعلوها النعمة، أو أضمروا مضافاً، أي
يوم يقُولُ :  بنفسها يف قول اهللا تعاىلفتعديتها). إىل(وتارةً تعدى حبرف ) يف(بنفسها، وتارةً تعدى حبرف 

 ورِكُمن نم بِسقْتا نونظُروا اننآم ينلَّذل قَاتافنالْمقُونَ وافنهنا ليس ) انظرونا(فـ] ١٣:احلديد[الْم
وذكر . أمهلونا حىت نقتبس من نوركم، ألنه عدي بنفسه: أي. انتظروا: معناه النظر بالعني، وإمنا معناه

فالنظر هنا ] ١٨٥:األعراف[أَولَم ينظُروا في ملَكُوت السموات واَألرضِ : يف قوله تعاىل) يف(تعديته بـ
فإذا عدي . ينظروا يف امللكوت نظَر اعتبار وتأمل ليستدلوا به على قدرة اخلالق: مبعىن االعتبار، أي

انظُروا : ، فهو مثل قوله تعاىل)إىل( هنا فإن النظر معدى بـفال حتتمل إال النظر باالعتبار، وأما) يف(بـ
 رِهوال حتتمل غري املعاينة؟)إىل مثره. (بأعينكم: يعين) انظروا] (٩٩:األنعام[إِلَى ثَم ،!  

)١/٤٢٠(  

  

. ن إليها معاينةًيعين أم ينظرو] ١٧:الغاشية[أَفَال ينظُرونَ إِلَى اِإلبِلِ كَيف خلقَت : كذلك قوله تعاىل
فتبين بذلك صراحة اآلية . ال حيتمل إال أن النظر هو املعاينة] ٢٣:القيامة[إىل ربها ناظرةٌ : فكذلك قوله

  .يف داللتها على النظر إىل اهللا سبحانه وتعاىل
  داللة آييت املزيد على رؤية اهللا تعاىل



…  
، فاهللا تعاىل أخرب بأن ]٣٥:ق[ما يشاُءونَ فيها ولَدينا مزِيد لَهم : قوله تعاىل) ق(واآلية الثانية يف سورة 

مث يقول بعد . هلم فيها ما يشاءون، فكل شيء يشاءونه وتتمناه نفوسهم أو خيطر على باهلم يحضر إليهم
 الزائد له ، هذا املزيد زائد عن النعيم الذين بني أيديهم، وال بد أن يكون هذا)ولَدينا مزِيد: (ذلك

نعمة زائدة على ما يستحقونه هي النظر إىل : خصوصية، لذلك فُسر املزيد بأنه النظر إىل وجه رم، يعين
اآلية الثالثة . هكذا فُسرت من قبل السلف أن املزيد هو النظر إىل رم. رم أثام اهللا وأعطاهم ذلك

للَّذين * دارِ السالمِ ويهدي من يشاُء إِلَى صراط مستقيمٍ واللَّه يدعو إِلَى : يف سورة يونس قوله تعاىل
اجلنة، : ، ودار السالم هي]٢٦-٢٥:يونس[أَحسنوا الْحسنى وزِيادةٌ وال يرهق وجوههم قَتر وال ذلَّةٌ 

واللَّه يدعو إِلَى : ستحقون؟ قال تعاىليدعو إليها ويدعو إىل العمل الذي يدخلها، مث إذا دخلوها فماذا ي
] ٢٦-٢٥:يونس[للَّذين أَحسنوا الْحسنى وزِيادةٌ * دارِ السالمِ ويهدي من يشاُء إِلَى صراط مستقيمٍ 
زائد ال شك أن هذه الزيادة شيء ): وزيادة: (وقوله. واحلسىن هي اجلنة اليت فيها مجيع أنواع احلُسن

على احلسىن اليت هي اجلنة، لذلك فسرها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بأا نظرهم إىل وجه رم يف 
احلديث الذي رواه مسلم عن صهيب، ورواه أيضاً غريه، وكذلك فسرها أبو بكر وغريه من الصحابة، 

  وال يرهق: واستدلوا بأنه قال بعدها

)١/٤٢١(  

  

و رقَت مهوهجلَّةٌ وم بنظرهم إىل اهللا ال يلحقهم ملل وال يلحق وجوههم كدر ]٢٦:يونس[ال ذيعين أ ،
 إىل الشمس يف شدة وهجها فإن -مثالً-وعادة أنك لو نظرت . وال يلحقها ذلة وال مهانة وال غري ذلك

 وجهك قد يعبس أو قد يتغري، وعينك قد تكل من قوة شعاعها وقوة نورها، وكذلك بعض األنوار
]. ٤٣:النور[يكَاد سنا برقه يذْهب بِاَألبصارِ : املشعة شديدة اإلضاءة كالربق وحنوه كما يف قوله تعاىل

وأخرب النيب عليه ]. ٣٥:النور[اللَّه نور السموات واَألرضِ : واهللا تعاىل قد أخرب بأنه نور فقال تعاىل
 النظر إليه مع كثرة تلك األنوار املشعة ال يرهق وجوه املؤمنني فهذا. الصالة والسالم بأن حجابه النور

منه ذلة، بل تزداد وجوههم إشراقاً وتزداد جةً ونضارةً وسروراً، وما ذاك إال أم يعدون ذلك غاية 
ولو أين استطعت غضضت طريف فال أنظر به حىت أراكا فمن شدة : النعيم، ولذلك قال بعض العابدين

 شوقاً إليك -يا ريب-لو استطعت ملا نظرت إىل أي خملوق حىت أنظر إليك : هللا تعاىل يقولالشوق إىل ا
هكذا حالة العارفني املشتاقني إىل رم، أما الذين أنكروا هذه الرؤية فإم . وارتياحاً إىل رؤييت لريب

. سهم والعياد باهللاحمرومون من هذا النعيم كله، حمرومون من هذه الزيادة، أو قد اعتقدوا حرمان أنف
ومسألة الرؤية مسالةٌ كبرية شريفة قد اهتم ا أهل السنة وقدموا الكالم فيها من وقت اإلمام الشافعي 



وقد كتب فيها ابن القيم رمحه اهللا يف كتابه املسمى . وهم جيادلون فيها من أنكرها، وال يزالون على ذلك
صفة اجلنة، فإنه يف باب من أبوابه سرد آيات الرؤية، الذي يتعلق ب) حادي األرواح إىل بالد األفراح(

فجعل باباً خاصاً للرؤية وسرد فيه اآليات، مث سرد فيه األحاديث اليت رويت يف ذلك، واليت ميكن 
 ا، وإذا كان فيها ضعف فإن بعضها يتقوى ببعض، واألكثر قوي من حيث السند، وأعرض االستدالل

  ضوعة، فمن قرأه عرف بذلك كثرة ما ورد فيهاعن األحاديث الضعيفة أو املو

)١/٤٢٢(  

  

من األدلة، وهكذا أيضاً أتبعه بالنقوالت، مث رد على من أنكر ذلك من املعتزلة وبين ما أجابوا به 
معارج القبول (وتبعه على ذلك حافظ بن أمحد احلكمي يف كتابه الذي مساه . وناقشهم فيما استدلوا به
هذا منظومة نظَمها من أول ما نظم وشرحها يف هذا الكتاب ) سلم الوصول( و،)يف شرح سلم الوصول

الذي يقع يف جملدين، وأفاض يف الشرح وتوسع، وملا أتى على األدلة اليت تدل على صفة الرؤية توسع 
 كتاب ابن القيم وكتاب احلكمي ، وغريمها -ملن أراد أن يتوسع-وحنيل إىل هذين الشرحني . أيضاً فيها

اً من الكتب الكثرية اليت اعتنت مبسائل التوحيد والعقيدة ومن مجلتها مسألة الرؤية ومناقشة ما فيها أيض
  .من اخلالفات وبيان احلق ألهله

  آية نفي اإلدراك تدل على ثبوت الرؤية
…  

)١/٤٢٣(  

  

احتج ] ١٥:املطففني[ لَمحجوبونَ كَلَّا إِنهم عن ربهِم يومئذ: وقال تعاىل: [قال املؤلف رمحه اهللا تعاىل
ذكر ذلك الطربي وغريه عن املزين . الشافعي رمحه اهللا وغريه من األئمة ذه اآلية على الرؤية ألهل اجلنة

حضرت حممد بن إدريس : حدثنا الربيع بن سليمان قال: حدثنا األصم : عن الشافعي ، قال احلاكم 
كَلَّا إِنهم عن ربهِم يومئذ : ما تقول يف قول اهللا عز وجلَّ: هاالشافعي وقد جاءته رقعة من الصعيد في

ملا أن حجب هؤالء يف السخط كان يف هذا دليل على أن : ؟ فقال الشافعي ]١٥:املطففني[لَمحجوبونَ 
ال : وبقوله تعاىل] ١٤٣:األعراف[لَن ترانِي : وأما استدالل املعتزلة بقوله تعاىل. أولياءه يرونه يف الرضا

 ارصاَألب رِكُهدأما اآلية األوىل فاالستدالل منها على ثبوت رؤيته . فاآليتان دليل عليهم] ١٠٣:األنعام[ت
أنه ال يظن بكليم اهللا ورسوله الكرمي وأعلمِ الناس بربه يف وقته أن يسأل ما ال جيوز : أحدها: من وجوه

أن اهللا مل ينكر عليه سؤاله، وملا سأل نوح ربه جناة ابنه أنكر : الثاين. العليه، بل هو عندهم من أعظم احمل



، ومل )لن تراين: (أنه تعاىل قال: الثالث]. ٤٦:هود[إِني أَعظُك أَنْ تكُونَ من الْجاهلني : سؤاله وقال
ر، أال ترى أن من كان والفرق بني اجلوابني ظاه. لست مبرئي: أو. ال جتوز رؤييت: أو. إين ال أُرى: يقل

أما إذا كان طعاماً صح . إنه ال يؤكل: أطعمنيه فاجلواب الصحيح: يف كمه حجر فظنه رجلٌ طعاماً فقال
وهذا يدل على أنه سبحانه مرئي، ولكن موسى ال حتتمل قواه رؤيته يف هذه . إنك لن تأكله: أن يقال

ولَكنِ انظُر إِلَى : وهو قوله تعاىل: وجه الرابعال. الدار لضعف قوى البشر فيها عن رؤيته تعاىل، يوضحه
، فأعمله أن اجلبل مع قوته وصالبته ال يثبت ] ١٤٣:األعراف[الْجبلِ فَإِن استقَر مكَانه فَسوف ترانِي 

  أن اهللا سبحانه: اخلامس. للتجلي يف هذه الدار، فكيف بالبشر الذي خلق من ضعف

)١/٤٢٤(  

  

أن جيعل اجلبل مستقراً، وذلك ممكن، وقد علق به الرؤية، ولو كانت حماالً لكان نظري أن قادر على 
فَلَما : قوله تعاىل: السادس. إن استقر اجلبل فسوف آكل وأشرب وأنام، والكل عندهم سواء: يقال

لذي هو مجاد ال ثواب له ، فإذا جاز أن يتجلى للجبل ا]١٤٣:األعراف[تجلَّى ربه للْجبلِ جعلَه دكّاً 
ولكن اهللا أعلَم موسى أن اجلبل إذا مل ! وال عقاب فكيف ميتنع أن يتجلى لرسله وأوليائه يف دار كرامته؟

أن اهللا كلم موسى وناداه وناجاه، ومن جاز عليه : السابع. يثبت لرؤيته يف هذه الدار فالبشر أضعف
ري واسطة فرؤيته أوىل باجلواز، وهلذا ال يتم إنكار رؤيته إال التكلم والتكليم وأن يسمع خماطبه كالمه بغ

وأن ذلك يدل على نفي الرؤية يف ) لن(وأما دعواهم تأبيد النفي بـ. بإنكار كالمه، وقد مجعوا بينهما
: قال تعاىل! اآلخرة ففاسد؛ فإا لو قُيدت بالتأبيد ال يدل على دوام النفي يف اآلخرة فكيف إذا أطلقت؟

، وألا لو ]٧٧:الزخرف[ونادوا يا مالك ليقْضِ علَينا ربك : مع قوله] ٩٥:البقرة[ن يتمنوه أَبداً ولَ
فَلَن أَبرح اَألرض حتى يأْذَنَ : كانت للتأبيد املطلق ملا جاز حتديد الفعل بعدها، وقد جاء ذلك، قال تعاىل

قال الشيخ مجال الدين ابن مالك رمحه . ال تقتضى املنفي املؤبد) لن( أن فثبت]. ٨٠:يوسف[لي أَبِي 
  ].مؤبداً فقوله اردد وسواه فاعضدا) لن(ومن رأى النفي بـ: اهللا

  داللة آية املطففني على ثبوت الرؤية للمؤمنني
…  

)١/٤٢٥(  

  

أوضح دليل على أن ] ١٥:املطففني[ لَمحجوبونَ كَلَّا إِنهم عن ربهِم يومئذ: اآلية األوىل وهي قوله تعاىل
أهل اجلنة ليسوا حمجوبني عن رم، وذلك ألن هذا وعيد ألعداء اهللا للكفار ووعيد للفجار الذين قال 



، فهؤالء من وعيدهم أم عن رم يومئذ ]٧:املطففني[كَلَّا إِنَّ كتاب الفُجارِ لَفي سجنيٍ : اهللا يف حقهم
إِنَّ كتاب اَألبرارِ لَفي علِّيني :  حمجوبون، وقد ذكر بعدهم األبرار يف قوله- يوم القيامة وما بعده:أي-
، ولو كانوا ال يرون رم لكانوا أيضاً عن رم حمجوبني، فلم يكن هناك فرق بني األبرار ]١٨:املطففني[

قد عذبوا حبجبهم عن رم واحليلولة بينهم وال شك أن حجب هؤالء يعترب عذاباً، فيعتربون . والفجار
وبني نعمة الرؤية ونعيمها، وال شك أن رؤية املؤمنني وعدم حجبهم نعمة ومنة وكرامة يزدادون ا نعيماً 
. وجة، أما لو كانوا ال يرون رم مل يكن هناك فرق بني األبرار والفجار، بل كلهم عن رم حمجوبون

  .عي ومن بعده من األئمة على إثبات رؤية املؤمنني وحجب الكافرينفهذه آية استدل ا الشاف
  على ثبوت الرؤية والرد على املعتزلة) لن تراين: (بيان داللة قوله

…  

)١/٤٢٦(  

  

وأما اآلية الثانية اليت استدل ا املعتزلة على إنكار الرؤية فهي يف قصة موسى، ذكر اهللا أن موسى سأل 
ما جاَء موسى لميقَاتنا وكَلَّمه ربه قَالَ رب أَرِنِي أَنظُر إِلَيك قَالَ لَن ترانِي ولَكنِ ولَ: الرؤية، قال تعاىل

صعقاً فَلَما انظُر إِلَى الْجبلِ فَإِن استقَر مكَانه فَسوف ترانِي فَلَما تجلَّى ربه للْجبلِ جعلَه دكّاً وخر موسى 
 نِنيمؤلُ الْما أَوأَنو كإِلَي تبت كانحبقَالَ س على ) لن تراين: (، فاستدلوا بقوله]١٤٣:األعراف[أَفَاق

أنك ال تراين أبداً يف الدنيا وال يف اآلخرة، وهذا تأويل خاطئ، وذلك ألن اآلية إمنا نفت الرؤية يف 
يف الدنيا خلقته ضعيفة ال يستطيع أن ميثل أمام عظمة الرب سبحانه وتعاىل؛ الدنيا، وذلك ألن اإلنسان 

فإن خلقةً يف هذه الدنيا على هذه اهليئة خلقة ضئيلة ضعيفة ال تثبت أمام جتلي ربنا وال أمام أنواره 
: وقد ثبت أنه صلى اهللا عليه وسلم أخرب بشيء من ذلك يف قوله صلى اهللا عليه وسلم. وجالله وكربيائه

 لو -أو النار-حجابه النور : (إىل قوله) .. إن اهللا ال ينام وال ينبغي له أن ينام، خيفض القسط ويرفعه(
يعين أن احلجاب يف الدنيا حجاب النور ) كشفه ألحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه

فإذا كان كذلك فجميع أو النار لو كشفه ألحرق ذلك الضياء وذلك النور ما انتهى إليه من اخللق، 
اخللق يف هذه الدنيا خملوقون من هذا اللحم والدم على هذه اخللْقة، فخلْقتهم ضعيفة ال يستطيعون أن 

فهذا هو السبب يف أن اهللا منع موسى الرؤية يف الدنيا، ولكن هل يدل ذلك . ميثلوا أمام هذه العظمة
ك؛ ألن يف اآلخرة يعطي اهللا أولياءه من قوة اخللقة على أنه ممنوع من الرؤية يف اآلخرة؟ ال يدل على ذل

ومن عظمها ما يثبتون به أمام تلك الرؤية وأمام رؤية رم، فقد ورد أن كل من يدخل اجلنة يوم القيامة 
  على طول آدم، طوله ستون ذراعاً وعرضه سبعة أذرع، وإذا

)١/٤٢٧(  



  

 ال بد أم سيزادون يف قوة حواسهم ويف قوة كانت هذه الزيادة يف خلقتهم يف الطول والعرض فكذلك
أبصارهم ويف قوة أعضائهم حىت يتمكنوا من الثبوت أمام رؤيتهم لرم، وال يغشى وجوههم قتر وال 

هذا هو السبب يف أن اهللا منع موسى من الرؤية . ذلة، وال يناهلم شيء من الضعف وال مما يناهلم يف الدنيا
واعلموا أن أحداً : ( الدنيا ال يستطيع أن يرى ذلك؛ لقوله يف احلديثيف الدنيا، وكذلك كل أحد يف
، هكذا ورد يف حديث عنه صلى اهللا عليه وسلم، أثبت بأن أحداً ال )منكم لن يرى ربه حىت ميوت

يستطيع أن ميثل أمام عظمة ربه وال يرى ربه حىت ميوت، وذلك يف حديث الدجال ملا أخرب بأن الدجال 
، فأخرب بأنه كاذب، وأنه ال ميكن يف الدنيا أن أحداً يرى ربه، إمنا الرؤية )نا الرب، أنا اهللاأ: (يأيت ويقول
: ونقول.  بأن هذه اآلية دليل على إثبات الرؤية على أهلها-كما سبق-واستدل الشارح . يف اآلخرة

واصطَنعتك لنفِْسي : معلوم أن موسى نيب اهللا وكليمه الذي كلمه تكليماً، ومعلوم أنه اصطفاه، قال تعاىل
، فاصطفاه واختاره وأخرب بأنه كلمه تكلمياً، فهو من خيار أولياء اهللا، ومن خيار أنبياء اهللا ]٤١:طه[

ورسله، وقد أرسله إىل فرعون، وأرسله إىل بين إسرائيل وقد كلمه تكليماً، وأنزل عليه التوراة وقربه 
!  أعلم من موسى؟-يا معتزلة-حيل على ربه، فكيف تكونون جنياً، فهو أعرف بربه، وهو أعلم مبا يست

حاشا وكال، فهل الذي هو !  أعلم من موسى؟-يا فالن ويا فالن املعتزيل أو اجلهمي-إنك : هل يقال
أحد أويل العزم، والذي هو أحد رسل اهللا، والذي ذكره اهللا وأكثر من ذكره يف كالمه يكون أجهل 

هذا مما حتيله العقول، وهذا مما ال !  يستحيل على اهللا ومبا جيوز على اهللا؟منك، وتكون أنت أعلم منه مبا
مل ] ١٤٣:األعراف[أَرِنِي أَنظُر إِلَيك : كذلك ما أنكر أيضاً اهللا تعاىل عليه حني قال. جيوز يف شرع اهللا

  نِي منرب إِنَّ اب: ينكر عليه ومل يوخبه، وقد أنكر على نوح ملا سأل جناة ولده ملا قال

)١/٤٢٨(  

  

إِنه لَيس من أَهلك إِنه عملٌ غَير صالحٍ فَال تسأَلْنِ ما لَيس لَك بِه : أنكر عليه وقال] ٤٥:هود[أَهلي 
 نيلاهالْج نكُونَ مأَنْ ت ظُكي أَعإِن لْمأنكر على نوح هذا السؤال، ولكن موسى ملا سأل ]٤٦:هود[ع ،

لَن ترانِي ولَكنِ انظُر إِلَى الْجبلِ : ما أنكر عليه، بل قال] ١٤٣:األعراف[رب أَرِنِي أَنظُر إِلَيك : فقال
وقال . ، فهل هذا دليل على أن هذا السؤال مستحيل؟ إنه ليس سؤال شيٍء مستحيل]١٤٣:األعراف[

إين لست مبرئي بل : أو. إين ال جتوز رؤييت: أو. أُرىإين ال : ، ومل يقل]١٤٣:األعراف[لَن ترانِي : تعاىل
ال تراين يف الدنيا، وال تستطيع رؤييت يف الدنيا، والفرق بني : ، واملعىن]١٤٣:األعراف[لَن ترانِي : قال

:  مبا إذا كان مع إنسان حجر وظننته رغيفاً فقلت-كما سبق-العبارتني واضح، ومثَّل لذلك املؤلف 
ليس مبطعوم : إنه قد حرمين من هذا الطعام أما إذا قال: لن تطعمه، فإنك تقول: هذا فقالأطعمين من 



. أو ليس مبأكول أو ال يصح أكله أو ليس مما يؤكل، فهمت بذلك أنه اعتذر وأنه ليس من املأكوالت
فهذا وجه . دنيايبني أن الرؤية جائزة؛ ولكنك ال تقدر عليها يف ال] ١٤٣:األعراف[لَن ترانِي : فقوله
ولَكنِ انظُر إِلَى الْجبلِ فَإِن استقَر مكَانه فَسوف ترانِي : مث قوله]. ١٤٣:األعراف[لَن ترانِي : قوله
علق رؤية موسى على استقرار اجلبل، أليس استقرار اجلبل ممكناً؟ إنه ممكن أن يستقر ] ١٤٣:األعراف[

ى أن يثبت اجلبل حىت يستقر إذا جتلى له الرب، واهللا تعاىل قد علَّق رؤية اجلبل، واهللا تعاىل قادر عل
موسى على استقرار اجلبل، واملعلَّق على املمكن ممكن، فهذا دليل على إمكان الرؤية، وأن رؤية اهللا 

 جعلَه دكّاً فَلَما تجلَّى ربه للْجبلِ: أما قوله تعاىل. ليست مبستحيلة، فالتعليق على املمكن ممكن
  وهو-، فقد جتلى اهللا كما شاء للجبل، وملا جتلى للجبل ]١٤٣:األعراف[

)١/٤٢٩(  

  

 انساخ اجلبل، وذلك مع كونه مجاداً، ومع كونه ليس به حركة، -جبل الطور وهو من أكرب اجلبال
لى للجبل، انساخ اجلبل واندك وخسف يف األرض، ومل يثبت، فعند ذلك صعق موسى، فاهللا تعاىل جت

وإذا جاز أن يتجلى للجبل أال جيوز أن يتجلى لعباده يف الدار اآلخرة، وأن يكرمهم ذا التجلي 
بلى فالقادر واملمكن جتليه للجبل ال يستحيل عليه أن يتجلى كما يشاء ! وينعمهم ويزيد يف كرامتهم؟

ة، ودليل على وقوعها، وأن فعرفنا بذلك أن اآلية دليل على إمكان الرؤي. لعباده يف دار كرامته
لَن : أما قوله. االستدالل ا على النفي استدالل عكسي، بل هي على الرؤية أدل منها على ضد الرؤية

لَن : (تدل على النفي املؤبد يف الدنيا واآلخرة، يعين) لن(إن كلمة : فيقول] ١٤٣:األعراف[ترانِي 
، فاهللا تعاىل )أبداً(تدل على النفي املؤبد حىت ولو أُكِّدت بـال ) لن(أن كلمة : واجلواب! أبداً) ترانِي
: نفى أم يتمنون املوت، وقد ذكر أم يتمنونه يف النار فيقولون] ٩٥:البقرة[ولَن يتمنوه أَبداً : يقول

 كبا رنلَيقْضِ عيل كالا مفهم يتمنون املوت، واهللا يقول]٧٧:الزخرف[ي ، :لَنداً وأَب هونمتي 
: ، إذاً املراد يف الدنيا، فدل على أن النفي يف الدنيا ال يعم النفي يف اآلخرة، فالنفي يف قوله]٩٥:البقرة[
ومن يرى : ولذلك يقول ابن مالك صاحب األلفية. نفي يف الدنيا، فال يعم النفي يف اآلخرة) لَن ترانِي(

من يرى من النحاة أن النفي بلن يقتضي التأبيد : وسواه فاعضدا يعينمؤبداً فقوله اردد ) لن(النفي بـ
. انصر القول الذي يرى أا ال تقتضي النفي املؤبد: فاردد قوله واعضد غريه من األقوال، يعين

وجياب عليهم بأنه لو كانت الرؤية حمالة ما علقها على ممكن؛ فإن التعليق . إن الرؤية مستحيلة: ويقولون
وهو يطْعم وال يطْعم : ممكن يدل على اإلمكان، كما أن اهللا تعاىل مرته عن احلاجة؛ لقوله تعاىلعلى شيء 

  وهو يطْعم وال: ، وقرأها بعضهم]١٤:األنعام[

)١/٤٣٠(  



  

 مطْع١٤:األنعام[ي[وقال تعاىل ، :ونمطْعأَنْ ي ا أُرِيدمقٍ ورِز نم مهنم ا أُرِيدم] فبني ]٥٧:الذاريات ،
أنه سبحانه مرته عن احلاجة إىل الطعام والشراب وحنو ذلك، وذكر من نقص عيسى وأمه احلاجة إىل 

ما الْمِسيح ابن مريم إِلَّا رسولٌ قَد خلَت من قَبله الرسلُ وأُمه صديقَةٌ كَانا يأْكُالن : ذلك يف قوله تعاىل
يعين أما حيتاجان ويأكالن الطعام فدل على أن اهللا تعاىل مرته عن احلاجة إىل ] ٧٥:املائدة[م الطَّعا
حنن واملعتزلة وغريهم متفقون على أن اهللا ليس حباجة إىل األكل والشرب وحنو : فيقول الشارح. ذلك

  .ذلك، وذلك من املستحيالت، فال ميكن أن يعلَّق على شيء ممكن
  على نفي الرؤية) ال تدركه األبصار: (زلة يف االستدالل بقولهالرد على املعت

…  

)١/٤٣١(  

  

]). ١٠٣:األنعام[ال تدرِكُه اَألبصار : وأما اآلية الثانية وهي قوله: (قال املؤلف رمحه اهللا تعاىل
ا على الرؤية من وجه حسن لطيف، وهو أن اهللا تعاىل إمنا ذكرها يف سياق التمد ح، فاالستدالل
وإمنا يمدح . ومعلوم أن املدح إمنا يكون بالصفات الثبوتية، وأما العدم احملض فليس بكمال فال يمدح به

الرب تعاىل بالنفي إذا تضمن أمراً وجودياً، كمدحه بنفي السنة والنوم املتضمن كمال القيومية، ونفي 
 كمال القدرة، ونفي الشريك والصاحبة املوت املتضمن كمال احلياة، ونفي اللغوب واإلعياء املتضمن

والولد والظهري املتضمن كمال الربوبية واأللوهية وقهره، ونفي األكل والشرب املتضمن كمال صمديته 
وغناه، ونفي الشفاعة عنده إلَّا بإذنه املتضمن كمال توحده وغناه عن خلقه، ونفي الظلم املتضمن كمال 

وب شيء عن علمه املتضمن كمال علمه وإحاطته، ونفي املثْل عدله وعلمه وغناه، ونفي النسيان وعز
وهلذا مل ميتدح بعدمٍ حمض مل يتضمن أمراً ثبوتياً؛ فإن املعدوم يشارك . املتضمن لكمال ذاته وصفاته

املوصوف يف ذلك العدم، وال يوصف الكامل بأمر يشترك هو واملعدوم فيه، فإذاً املعىن أنه يرى وال 
يدل على كمال عظمته، وأنه أكرب من ] ١٠٣:األنعام[ال تدرِكُه اَألبصار : اط به، فقولهيدرك وال يح

كل شيء، وأنه لكمال عظمته ال يدرك حبيث حياط به؛ فإن اإلدراك هو اإلحاطة بالشيء وهو قدر زائد 
قال كال * سى إِنا لَمدركُونَ فَلَما تراَءى الْجمعان قَالَ أَصحاب مو: على الرؤية، كما قال تعاىل

، فلم ينف موسى الرؤية، وإمنا نفى اإلدراك، فالرؤية واإلدراك كل منهما يوجد ]٦٢-٦١:الشعراء[
مع اآلخر وبدونه، فالرب تعاىل يرى وال يدرك، كما يعلَم وال يحاط به علماً، وهذا هو الذي فهمه 

أقواهلم يف تفسري اآلية، بل هذه الشمس املخلوقة ال يتمكن الصحابة واألئمة من اآلية، كما ذُكرت 
  أكرب ما يستدل به املعتزلة هذه اآلية من سورة]. رائيها من إدراكها على ما هي عليه



)١/٤٣٢(  

  

و علَى كُلِّ شيٍء ذَلكُم اللَّه ربكُم ال إِلَه إِلَّا هو خالق كُلِّ شيٍء فَاعبدوه وه: األنعام، وهي قوله تعاىل
؛ فإن هذه ]١٠٣-١٠٢:األنعام[ال تدرِكُه اَألبصار وهو يدرِك اَألبصار وهو اللَّطيف الْخبِري * وكيلٌ 

ال تراه : يعين] ١٠٣:األنعام[ال تدرِكُه اَألبصار : اآلية اعتربوها أوضح األدلة يف أن اهللا ال يرى، قالوا
وقد ذكر الشارح أن أهل السنة استدلوا ا على إثبات الرؤية ال على نفيها، وذلك ألن . اراألبص

ال حتيط به فإذا رأته األبصار ال حتيط به، فالفرق بينهما واضح، فليست : اإلدراك هو اإلحاطة، أي
 اآلية فقال وهلذا روي أن ابن عباس سئل عن هذه. الرؤية هي اإلدراك، فاإلدراك شيء زائد على الرؤية

. فذلك اإلدراك: قال. ال: ؟ قال-أتراه كله: يعين-أكله : قال. بلى: ألست ترى القمر؟ قال: للسائل
 إذا رأيت جبالً بعيداً -مثالً-يعين أنك ترى القمر ولكنك ال تراه كله، إمنا ترى منه ما قابلك، فأنت 

: اخلفي منه واملقابل وغري املقابل يقال هلارأيت منه ما قابلك ومل تره كله، فرؤيته كله أعاله وأسفله و
رؤية املرئي كله وعدم خفاء شيء منه، واهللا تعاىل لعظمته وجلالله : فإدراك البصر معناه. اإلدراك

ولكربيائه إذا رأته األبصار فال حتيط به وال ترى إلَّا ما يتجلى منه هلا، وينظر إليهم وينظرون إليه، ولكن 
وقد أخرب اهللا تعاىل عن .  يدركون منه ما جتلى، ففرق واضح بني الرؤية واإلدراكال حييطون بذاته، إمنا

قوم فرعون وقوم : يعين] ٦١:الشعراء[فَلَما تراَءى الْجمعان : قوم موسى أنه ال يدركون فقال تعاىل
ن، هؤالء يرون هؤالء أخرب بأم يتراءو] ٦١:الشعراء[موسى قَالَ أَصحاب موسى إِنا لَمدركُونَ 

سوف حييطون بنا ويلحقوننا وحيدقون : أي. حماطون: ؟ أي)مدركون(وهؤالء يرون هؤالء، فما معىن 
  ال ختافوا فلن يدركوكم إِنَّ معي ربي: أي) كَلَّا: (ا، هذا معىن اإلدراك، فنفى ذلك موسى وقال

)١/٤٣٣(  

  

ال تخاف دركاً وال تخشى :  بأم ال يدركون يف قول تعاىل، وقد وعده اهللا]٦٢:الشعراء[سيهدينِ 
فاحلاصل أن هذه اآلية . ، فلما وعده بأم ال يدركون وثق بوعد ربه وأنه ال يدركهم شيء]٧٧:طه[

وقد ذكرنا . دليل واضح على إثبات أن اهللا تعاىل يرى، وذكرها يف جمال التمدح، فاآلية يتمدح ا الرب
ن اهللا ال يتمدح إال مبا هو ثبويت، وال يتمدح بالنفي احملض، فكونه ال يرى ليس فيه مدح، فالنفي احملض أ

. عدم والعدم ليس بشيء، واملعدوم ال يمدح به، وإمنا مدح اهللا تعاىل نفسه بالنفي الذي تضمن ثبوتاً
ال على نفيها، ففيها أن األبصار إذا وعلى كل حال يعتقد املسلم أن هذه اآلية دليل على إثبات الرؤية 

  ].١١٠:طه[وال يحيطُونَ بِه علْماً : ال حتيط به، كما قال تعاىل: نظرت إىل را ال تدركه أي



  األحاديث الدالة على الرؤية
…  

)١/٤٣٤(  

  

 الرؤية وأما األحاديث عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه الدالة على: [قال املؤلف رمحه اهللا تعاىل
يا : (حديث أيب هريرة أن ناساً قالوا: فمنها. فمتواترة، رواها أصحاب الصحاح واملسانيد والسنن

وهل تضارون يف القمر ليلة : هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم! رسول اهللا
فإنكم : قال. ال: ا سحاب؟ قالواهل تضارون يف الشمس ليس دو: قال. ال يا رسول اهللا: البدر؟ قالوا
وحديث أيب سعيد اخلدري أيضاً يف الصحيحني . احلديث أخرجاه يف الصحيحني بطوله) ترونه كذلك

كنا جلوساً عند النيب صلى اهللا عليه وسلم فنظر إىل : (وحديث جرير بن عبد اهللا البجلي قال. نظريه
) اً كما ترون هذا القمر ال تضامون يف رؤيتهإنكم سترون ربكم عيان: القمر ليلة أربع عشرة فقال

وحديث أيب موسى عن . وحديث صهيب املتقدم رواه مسلم وغريه. احلديث أخرجاه يف الصحيحني
جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما : (النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

)  تبارك وتعاىل إلَّا رداء الكربياء على وجهه يف جنة عدنفيهما، وما بني القوم وبني أن ينظروا إىل رم
ولَيلْقَني اُهللا أحدكم يوم يلقاه وليس بينه وبينه : (ومن حديث عدي بن حامت . أخرجاه يف الصحيحني

أمل : فيقول. بلى يا رب: أمل أبعث إليك رسوالً فيبلغك؟ فيقول: حجاب وال ترمجان يترجم له، فيقول
وقد روى أحاديثَ الرؤية . أخرجه البخاري يف صحيحه) بلى يا رب: أُفْضل عليك؟ فيقولأعطك ماالً و

حنو ثالثني صحابياً، ومن أحاط ا معرفةً يقطع بأن الرسول قاهلا، ولوال أين التزمت االختصار لسقت ما 
من : ة من السنة، أيهذا الدليل أو النوع الثاين من األدلة السمعية وهو الدالل]. يف الباب من األحاديث

ومعلوم أن السنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعرب عنه، ومعلوم أن الرسول . األحاديث النبوية
صلى اهللا عليه وسلم ال يقول إال حقاً، وذلك أنه أعلم بربه، وأعلم مبن أرسله، فال يصفه إال مبا هو حق 

  ومبا هو وحي ومطابق

)١/٤٣٥(  

  

األحاديث عن النيب صلى اهللا عليه وسلم مشتملة على وصف أو شيء من صفات فإذا جاءتنا . للحق
فإنه الذي دل ! اهللا تقبلناها، وكيف ال نتقبلها وهي من معدن الرسالة من الرسول عليه الصالة والسالم؟

 على ربه، والذي هدى األمة إىل اهللا وبني هلم حقوقه عليهم، وكذلك بني هلم أنواع التوحيد، ومن مجلة



ما بينه هلم توحيد األمساء والصفات، ومن مجلة الصفات صفات اهللا سبحانه، وال شك أن من أجلِّها 
 رواها حنو ثالثني صحابياً، فثالثون من -كما ذكر-واألحاديث كثرية . كونه يرى وكونه يتجلى لعباده

ومنها ما فيه ضعف الصحابة رووا إثبات الرؤية يف مجلة أحاديث أغلبها صحيح، ومنها ما هو حسن، 
ينجرب بغريه ويتقوى ببقية األحاديث، ومن أراد االطالع عليها جيدها مكتوبة يف كتاب ابن القيم الذي 

الكتاب الذي جعله يف اجلنة وصفتها ونعيمها، فإنه جعل من مجلة ) حادي األرواح إىل بالد األفراح(مساه 
معارج (أيضاً كذلك الشيخ حافظ احلكمي يف كتابه أبوابه باب الرؤية وأن املؤمنني يرون رم، ونقلها 

، وسردها أيضاً كما سردها ابن القيم ، وإن كان اختصر منها بعض )القبول يف شرح سلم الوصول
وذكر أيضاً منها مجلة كثرية ابن القيم يف كتابه الصواعق املرسلة، وذكرت . األسانيد وبعض األلفاظ

 التفسري واضحةً داللتها، ولكثرا يحكم بأا متواترة، وإن مل أيضاً متفرقة يف كتب احلديث ويف كتب
هو ما نقله العدد الكثري الذين حتيل العادة تواطؤهم على : تتواتر أفرادها فهي متواترة أعدادها، واملتواتر

. ما يدرك باحلواس اخلمس أو بأحدها: أي. الكذب عن مثلهم إىل منتهاه، ويكون مستند انتهائهم احلس
......  

  حديث جرير رضي اهللا عنه
…  

)١/٤٣٦(  

  

إنكم سترون ربكم : (وسرد الشارح بعضاً منها، وأوضحها حديث جرير، يقول صلى اهللا عليه وسلم
، والقمر ليلة البدر من أوضح ما يرى، )كما ترون القمر ليلة البدر: (ويف رواية) كما ترون هذا القمر
إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر : مر ليلة أربع عشرة وقالأنه نظر إىل الق: (ويف بعض الروايات
أو ال تتضامون ينضم بعضكم إىل بعض، بل ترونه . ال يلحقكم ضيم وال ضرر: أي) ال تضامون يف رؤيته

ويف بعض . بأماكنكم ولو كنتم على وجه األرض، ولو كنتم يف أقطار البالد ترونه كما يشاء أحدكم
، )فإن استطعتم ألَّا تغلَبوا على صالة قبل طلوع الشمس وصالة قبل غروا فافعلوا (:الروايات أنه قال

واملراد اتني الصالتني الفجر والعصر، وخصهما باحملافظة عليهما ألن الرؤية خلواص املؤمنني تكون بكرةً 
، وأن عوامهم سريونه وعشياً، فقد ورد أن خواص املؤمنني يف اجلنة يرون رم يف أول النهار ويف آخره

يف كل أسبوع يف مثل يوم اجلمعة، ويسمى يوم اجلمعة يوم املزيد، حيث يزورون رم ويتجلى هلم، 
ويكون الذين يتقدمون إىل صالة اجلمعة هم أقرب وهم أوىل بأن يقدموا، فيدل ذلك على فضل التقدم 

  . وأكثر نعيماًلصالة اجلمعة، وأن ذلك يكون أكثر ثواباً وأبقى وأقدم رؤية
  حديث أيب هريرة وأيب سعيد رضي اهللا عنهما



…  
ومن األدلة حديث أيب هريرة و أيب سعيد وهو حديث طويل يف الصحيحني فيه قوله صلى اهللا عليه 

هل تضارون يف رؤية الشمس ليس دوا . ال: هل تضارون يف رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا: (وسلم
ال تتومهون : يعين. ترون ربكم وال تضارون يف رؤيته: أي)  فإنكم ترونه كذلك:قال. ال: سحاب؟ قالوا

وال يكون هناك ريب وال شك، بل ترونه عياناً رؤيةً واضحة، كما ال تتومهون يف رؤية الشمس وال يف 
واحلديث يف سياقه طولٌ سيما حديث أيب سعيد ساقه مسلم بطوله يف كتاب . رؤية القمر ليلة البدر

ان الذي يف أول اجلزء الثالث، وبين الرؤية يف املوقف والرؤية يف القيامة، وكذلك حديث أيب هريرة اإلمي
.  

)١/٤٣٧(  

  

  حديث أيب موسى رضي اهللا عنه
…  

: كذلك أيضاً من األحاديث حديث أيب موسى وهو حديث صحيح، وهو قوله صلى اهللا عليه وسلم
 من فضة آنيتهما وما فيهما، وما بني القوم وبني أن ينظروا جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان(

ولمن : ، وقد ذكر اهللا اجلنتني األوليني يف قوله تعاىل)إىل رم إلَّا رداء الكربياء على وجهه يف جنة عدن
 انتنج هبر قَامم اف٤٦:الرمحن[خ[وذكر اجلنتني األخريني بقوله ، :ا جونِهِمد نمو انتن]٦٢:الرمحن[ ،

وزاد يف هذا احلديث أنه ليس بينهم وبني أن ينظروا إىل رم إال رداء الكربياء، وذلك دليل على أنه 
تعاىل يكشف ذلك الرداء وذلك احلجاب ويتجلى لعباده مىت شاء، فليس بينهم وبني النظر إليه إال ذلك 

 كذلك أيضاً تقدم حديث صهيب الذي يف صحيح .الرداء، وهذا دليل على أنه إذا شاء جتلى كما يشاء
أا ] ٢٦:يونس[للَّذين أَحسنوا الْحسنى وزِيادةٌ : مسلم يف قوله صلى اهللا عليه وسلم يف تفسري الزيادة

: فيقولون. سلوين: النظر إىل رم، وأم ما أُعطوا شيئاً ألذ عندهم من النظر إىل رم عندما يقول
 يسألونه أن يتجلى فيكشف احلجاب، فما أُعطوا شيئاً أفضل عندهم من النظر إىل نسألك رضاك مث

وإذا عرفنا أن ]. ٢٦:يونس[للَّذين أَحسنوا الْحسنى وزِيادةٌ : املذكورة يف قوله: رم، وهي الزيادة، أي
 أهل السنة بالقبول فليس هذه األحاديث وأمثاهلا صحيحة قد نطق ا النيب صلى اهللا عليه وسلم وتلقاها

ألولئك املعتزلة أن يردوها، ولكن اعتمدوا يف ردهم على أا أخبار آحادية، وكذبوا، فليست أخبار 
آحاد ما دام أنه تلقاها مجع غفري عن مثلهم، رواها مجع غفري من الصحابة مث مثلهم من التابعني أو 

مث لو قدر أا أخبار آحاد فإا تفيد العلم ! اد؟أضعافهم، وهكذا إىل أن دونت، فكيف تكون أخبار آح
  .ويستدل ا على العقائد، وذلك ألم يعملون ا يف الشرائع، فكذلك يلزمهم أن يعملوا ا يف العقائد



)١/٤٣٨(  

  

  مساع األحاديث يورث اليقني برؤية اهللا تعاىل
…  

اظب مساع األحاديث النبوية؛ فإن فيها مع ومن أراد الوقوف عليها فليو: [قال املؤلف رمحه اهللا تعاىل
إثبات الرؤية وأنه يكلم من شاء إذا شاء، وأنه يأيت لفصل القضاء يوم القيامة، وأنه فوق العامل، وأنه 

يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قَرب، وأنه يتجلى لعباده، وأنه يضحك، إىل غري ذلك 
همية مبرتلة الصواعق، وكيف تعلم أصول دين اإلسالم من غري كتاب من الصفات اليت مساعها على اجل

وكيف يفسر كتاب اهللا بغري ما فسره به رسوله صلى اهللا عليه ! اهللا وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم؟
من قال : (وقد قال صلى اهللا عليه وسلم! وسلم وأصحابه رضوان اهللا عليهم الذين نزل القرآن بلغتهم؟

من قال يف القرآن بغري علم فليتبوأ مقعده من : (ويف رواية) ن برأيه فليتبوأ مقعده من الناريف القرآ
أي مساء : ما األب؟ فقال]: ٣١:عبس[وفَاكهةً وأَباً : ، وسئل أبو بكر رضي اهللا عنه عن قوله تعاىل)النار

األحاديث اليت وردت يف الرؤية يعين أن !]. تظلين، وأي أرض تقلين إذا قلت يف كتاب اهللا ما ال أعلم
موجودة يف كتب أهل السنة يف املؤلفات اليت ألفوها يف بيان سنة النيب صلى اهللا عليه وسلم، فمن أرادها 

ويف ) كتاب التوحيد(فليواظب على مساع تلك األحاديث وتلك الكتب، فهي يف صحيح البخاري يف 
وهكذا يف بقية كتب أهل ) كتاب السنة( آخره ويف سنن أيب داود يف) كتاب اإلميان(صحيح مسلم يف 

وال شك أن الذي يقرؤها جيد فيها وصف اهللا تعاىل بأنه يتجلى لعباده، وبأنه يكشف احلجاب، . السنة
حجابه النور لو كشفه ألحرقت سبحات وجهه من انتهى إليه بصره : (وبأم ينظرون إىل وجهه، وفيها

وأسألك لذة النظر إىل وجهك والشوق إىل : ( عليه وسلم يف قولهوفيها سؤال النيب صلى اهللا). من خلقه
مساع هذه األحاديث اليت : يقول الشارح. ، وأشباه ذلك)لقائك، يف غري ضراء مضرة وال فتنة مضلة

  فيها أن اهللا خياطب العباد، وأنه يتجلى هلم كما يشاء، وأنه يضحك إىل عباده،

)١/٤٣٩(  

  

 على اجلهمية واملعتزلة مبرتلة الصواعق، لذا كانوا يتمنون أم حيكّون آيات إخل، مساعها.. وأنه يكلمهم 
االستواء من القرآن، فكذلك أحاديث الصفات يتمنون أا مل ترد، وألجل ذلك ينفِّرون من قراءة 

الكتب اليت فيها هذه األحاديث، وينهون عن مجعها يف مكان واحد حىت ال تكون حجةً عليهم، أو حىت 
ومع ذلك كله فإم . خدع ا تالمذم إذا رأوها جمتمعة وصعب عليهم تأويلها والتكلف يف ردهاال ين

مل يتوقفوا عن اخلوض فيما ما ال علم هلم به، بل بالغوا يف رد األحاديث ويف رد اآليات، وتكلفوا يف 



المهم هذا يعترب من إن ك: يقول الشارح. الكالم حوهلا بكالم ال يليق أن يقوله مسلم فضالً عن عاقل
القول على اهللا بال علم الذي هو أعظم من الشرك، ويعترب من التخرص يف القرآن، والتخرص يف 

من قال يف القرآن برأيه أو مبا ال يعلم فليتبوأ مقعده من : (القرآن أيضاً ضالل هلذا احلديث الذي سبق
 وتكلفهم يف رد اآليات، وقوهلم يف القرآن ومن هذا تأويلهم لآليات، وقوهلم على اهللا بال علم،). النار

منتظرةً : معناه] ٢٣:القيامة[إِلَى ربها ناظرةٌ : إن قوله: بالرأي، فيقولون يف القرآن برأيهم، كقوهلم
وهذا قول على اهللا بال علم، وهذا قول يف القرآن بالرأي، . منتظرةً إىل نعم را: للثواب أو معناه

والصحابة رضي اهللا عنهم مع كوم ..). من قال يف القرآن برأيه : (ذا احلديثفيكونون داخلني يف ه
أعلم بالقرآن، وهم الذين شاهدوا نزوله، كانوا إذا مل يعلم أحدهم نفس اآلية وتفسريها توقف دون أن 
يفصح ولو كان عندهم علم، فهذا أبو بكر الذي هو اخلليفة األول للرسول صلى اهللا عليه وسلم ملا 

أي مساء تظلين، وأي أرض تقلين : ما هو األب؟ يقول]: ٣١:عبس[وفَاكهةً وأَباً : ل عن هذه اآليةسئ
. هذا ال يليق! أتريدون أن أجترأ وأقول يف كالم اهللا بغري علم؟! إذا أنا قلت يف كتاب اهللا ما ال أعلم؟

إن كالم موسى ليس سؤاالً يف : مفهؤالء الذين يتخبطون يف القرآن ويتكلفون يف رد اآليات يقول أحده
  :قوله

)١/٤٤٠(  

  

 كإِلَي أَرِنِي أَنظُر بفال يريد أن يرى ربه، وإمنا يريد أن يوبخ قومه الذين قالوا]١٤٣:األعراف[ر ، :
، فهو يريد ]٥٥:البقرة[لَن نؤمن لَك حتى نرى اللَّه جهرةً : ، أو قالوا]١٥٣:النساء[أَرِنا اللَّه جهرةً 

هذا هو التخرص يف كالم اهللا بغري ! بذلك توبيخ قومه ومن قال هذا قبلكم يا معتزلة أو يا أتباع املعتزلة؟
  .علم

  إزالة شبهة التشبيه عن أحاديث الرؤية
…  

وليس تشبيه رؤية اهللا تعاىل برؤية الشمس والقمر تشبيهاً هللا، بل هو تشبيه : [قال املؤلف رمحه اهللا تعاىل
الرؤية بالرؤية، ال تشبيه املرئي باملرئي، ولكن فيه دليل على علو اهللا على خلقه، وإلَّا فهل تعقل رؤيةٌ بال 

يرى ال يف جهة فلرياجع عقله، فإما أن يكون مكابراً لعقله ويف عقله شيء، وإلَّا فإذا : ومن قال! مقابلة؟
ن يساره وال فوقه وال حتته رد عليه كل من مسعه يرى ال أمام الرائي وال خلفه وال عن ميينه وال ع: قال

كيف تعقل رؤية بال مقابلة : وهلذا ألزم املعتزلة من نفى العلو بالذات بنفي الرؤية وقالوا. بفطرته السليمة
بغري جهة، وإمنا مل نره يف الدنيا لعجز أبصارنا ال المتناع الرؤية، فهذه الشمس إذا حدق الرائي البصر يف 

ضعف عن رؤيتها، ال المتناعٍ يف ذات املرئي، بل لعجز الرائي، فإذا كان يف الدار اآلخرة أكمل شعاعها 



: اهللا قوى اآلدميني حىت أطاقوا رؤيته، وهلذا ملا جتلى اهللا للجبل خر موسى صعقاً، فلما أفاق قال
هده، وهلذا كان البشر سبحانك تبت إليك وأنا أول املؤمنني، بأنه ال يراك حي إال مات، وال يابس إال تد

: يعجزون عن رؤية امللَك يف صورته إال من أيده اهللا، كما أيد نبينا صلى اهللا عليه وسلم، قال تعاىل
 راَألم يلَكاً لَقُضا ملْنأَنز لَوو لَكم هلَيال أُنزِلَ عقَالُوا لَوال : قال غري واحد من السلف] ٨:األنعام[و

لَك يف صورته، فلو أنزلنا عليهم ملكاً جلعلناه يف صورة بشر، وحينئذ يشتبه عليهم يطيقون أن يروا امل
  هل هو بشر أو ملَك، ومن متام نعمة

)١/٤٤١(  

  

وما ألزمهم املعتزلة هذا اإللزام إال لَما وافقوهم على أنه ال داخل العامل . اهللا علينا أن بعث فينا رسوالً منا
موجوداً يرى ال يف جهة أقرب إىل العقل من قول من أثبت موجوداً وال خارجه، لكن قول من أثبت 
ال شك أن أقوال أولئك املعتزلة وكذلك غريهم ممن نفى الرؤية أو ]. قائماً بنفسه ال يرى وال يف جهة

وقد عرفنا أن املعتزلة ينكرون الرؤية، وهم . أثبت رؤيةً غري حقيقية أا أقوال مضطربة يردها كل عاقل
الون موجودين، ينكرون الرؤية أصالً، وأن طائفة األشاعرة يثبتون الرؤية، ولكن ال يثبتون العلو ال يز

وال يثبوت اجلهة، وينفون أن يكون اهللا تعاىل فوق العامل، وينفون أن يكون اهللا فوق عرشه وفوق مساواته 
 قوهلم أن الرؤية مكاشفات إنه يرى ال يف جهة، هذا قول األشعرية، وحقيقة: بائناً من خلقه، فيقولون

قلبية ليست بصرية، فالرؤية عندهم مكاشفات قلبية وأنوار تسطع للقلب، ال أم ينظرون بأعينهم 
فرد عليهم الشارح ومن قبله بأن . إن هذا يستلزم الرؤية اليت هي املقابلة: وبأبصارهم إىل رم، ويقولون
جهة فلرياجع عقله؛ ألن املرئي ال بد أن يكون يف جهة، إن اهللا يرى ال يف : هذا قول باطل، وأن من قال

وإن مل تكن تلك اجلهة حتصره فاهللا تعاىل يتجلى لعباده من فوقهم، فينظرون إليه، ولكن ال يدل على أنه 
. هذا هو القول الصحيح. ، بل يرونه كما يشاء-تعاىل اهللا-حمصور يف جانب أو يف جهة أو يف حيز 

مثلهم األشعرية الذين قالوا ذه املقالة ال شك أن قوهلم يستعبده العقل، وأنه قول فقول هؤالء املعتزلة و
والواجب أن املسلم إذا جاءته األدلة يقبلها ويتقبلها، ويعرف أحقيتها وصحتها، . على اهللا تعاىل بال علم

رسله أعلم مبا جيوز ويؤمن بأا كالم اهللا وكالم رسوله صلى اهللا عليه وسلم، وأن اهللا أخرب بنفسه، وأن 
على رم، وقد أخربوا بذلك، فليس ألحد أن يرد بعض خربهم ويقبل بعضه، فيكون من الذين قال اهللا 

  أَفَتؤمنونَ بِبعضِ الْكتابِ وتكْفُرونَ بِبعضٍ: فيهم

)١/٤٤٢(  

  



ور األخروية واألمور ، بل إذا قبل ما يتعلق باألعمال يقبل ما يتعلق بالعقائد من األم]٨٥:البقرة[
الغيبية؛ حىت يكون بذلك سليم الفطرة وصحيح املعتقد مؤمناً مبا جاء عن اهللا على مراد اهللا، كما نقل 

آمنت باهللا ومبا جاء عن اهللا على مراد اهللا، وآمنت برسول اهللا ومبا : عن اإلمام الشافعي رمحه اهللا أنه قال
  .جاء عن رسول اهللا على مراد رسول اهللا

  ]٢٠[رح العقيدة الطحاوية ش
خاض كثري من أهل اإلسالم يف علم الكالم، فأخطئوا طريقة النيب صلى اهللا عليه وسلم، ومل يستفيدوا 

من ذلك سوى ضياع األوقات وكثرة األوهام، وقد رجع كثري منهم عن ذلك يف آخر حياته وكان حيذر 
ممن الوقوع فيما وقع فيه، فأحسن اهللا خامتتهم حبسن نيا.  

  التداوي بالقرآن ال بالفلسفة وكالم اليونان
…  

)١/٤٤٣(  

  

: سبق الكالم حول النهي عن علم الكالم الذي اشتغل به املتكلمون، ومنه قول الشافعي رمحه اهللا
هذا جزاء : حكمي يف أهل الكالم أن يضربوا باجلريد والنعال، وأن يطاف م يف العشائر والقبائل، يقال

وذلك أيضاً قبل أن يشتهر علم الكالم، وقبل أن يتولد فيه ما . هللا وأقبل على الكالممن ترك كتاب ا
وقد مر بنا ما تكلم فيه بعض العلماء وبينوا أضراره ومفاسده، وأنه مبين على اجلدل، وأن أكثر ما . تولَّد

شبهة مث ينقضها الثاين مبثلها فيه كلمات مولَّدة مفروضة ال أمهية هلا وال حقيقة هلا، كلٌّ من أهلها يديل ب
وقد وضعوا يف ذلك كتباً موسعة، ومن أوسعها . أو بأقوى منها، وهكذا فال تثبت ألا حجة كالمية

طُبع طبعةً جديدة يف أربعة عشر جملداً كله كالم وكله ) املغين(كتاب للقاضي عبد اجلبار املعتزيل امسه 
 املعتزلة اليت اعتمدوها يف نفي الصفات، ووسعوا ا جدل، وكله توليدات لتلك الشبه اليت هي شبه

دائرة الكالم وشغلوا ا أوقات الناس وأضاعوا ا فراغهم، وايتهم عدم املعرفة، فال يثبتون على حجة 
: فلذلك ينهى علماء اإلسالم عن قراءة كتبهم، فابن القيم عندما ذكر بعض كتبهم قال. ثابتة مستمرة

خنتار لك تركها، فكتبهم متهافتة، : لك تركها حذراً عليك مصائد الشيطان يقولفانظر ترى لكن نرى 
وكتب أهل الكالم ينقض بعضها بعضاً، وإن أردت فانظر إليها، ولكنا ننصحك ألَّا تقرأها وألَّا تقرب 
منها حذراً عليك أن تتبع وأن يقع لقلبك شيء من الزيغ، أو تعلق بقلبك شبهة من تلك الشبهات، 

هذا خالصة الكالم يف النهي عن هذا اجلدل عن تلك . صعب عليك بعد ذلك التخلص منهافي
اخلصومات اليت يتنازع أهلها، فيثبت قوم شبهةً وينفيها آخرون ويبطلوا، بل الشخص الواحد يثبت 

لونه وملا شيئاً مث ينتقض وينفيه، بل يعترضون عليه باعتراضات وبتوليدات يتضح منها أنه ال حقيقة ملا يقو



  .......ويأتينا بقية الكالم حول هذا. يعتقدونه
  ما ورد عن أهل الكالم يعرض على النص

…  

)١/٤٤٤(  

  

ومن احملال ألَّا حيصل الشفاء واهلدى والعلم واليقني من كتاب اهللا وكالم : [قال املؤلف رمحه اهللا تعاىل
ل ما قاله اهللا ورسوله هو األصل، ويتدبر رسوله وحيصل من كالم هؤالء املتحيرين، بل الواجب أن جيع

معناه ويعقله، ويعرف برهانه ودليله إما العقلي وإما اخلربي السمعي، ويعرف داللته على هذا وهذا، 
هذه األلفاظ حتتمل كذا وكذا، : وجيعل أقوال الناس اليت توافقه وختالفه متشاةً جمملة، فيقال ألصحاا

 الرسول قُبِل، وإن أرادوا ا ما خيالفه رد، وهذا مثل لفظ املركب واجلسم فإن أرادوا ا ما يوافق خرب
إن هذه األلفاظ مل تأت يف الكتاب والسنة باملعىن . واملتحيز واجلوهر واجلهة واحليز والعرض وحنو ذلك

رب غريهم عنها الذي يريد أهل هذا االصطالح بل وال يف اللغة، بل هم خيتصون بالتعبري ا عن معان مل يع
ا، فتفَسر تلك املعاين بعبارات أخر، وينظر ما دل عليه القرآن من األدلة العقلية والسمعية، وإذا وقع 

التركيب : أحدها: مثال ذلك يف التركيب، فقد صار له معان. االستفسار والتفصيل تبني احلق من الباطل
يوان من الطبائع األربع واألعضاء وحنو ذلك، من متباينني فأكثر، ويسمى تركيب مزج، كتركيب احل

وهذا املعىن منفي عن اهللا سبحانه وتعاىل، وال يلزم من وصف اهللا تعاىل بالعلو وحنوه من صفات الكمال 
تركيب اجلوار، كمصراعي الباب وحنو ذلك، وال يلزم أيضاً : الثاين. أن يكون مركباً ذا املعىن املذكور

التركيب من األجزاء املتماثلة، وتسمى اجلواهر : الثالث. بات هذا التركيبمن ثبوت صفاته تعاىل إث
التركيب من اهليوىل والصورة، كاخلامت مثالً هيواله الفضة وصورته معروفة، وأهل : الرابع. املفردة

 إن اجلسم يكون مركباً من اجلواهر املفردة، وهلم كالم يف ذلك يطول وال فائدة فيه، وهو: الكالم قالوا
أنه هل ميكن التركيب من جزئني، أو من أربعة، أو من ستة، أو من مثانية، أو ستة عشر؟ وليس هذا 

  التركيب الزماً لثبوت صفاته تعاىل وعلوه على خلقه، واحلق أن اجلسم غري مركب من

)١/٤٤٥(  

  

ت التركيب من الذا: اخلامس. هذه األشياء، وإمنا قوهلم جمرد دعوى، وهذا مبسوط يف موضعه
والصفات، هذا مسوه تركيباً لينفوا به صفات الرب تعاىل، وهذا اصطالح منهم ال يعرف يف اللغة وال يف 
استعمال الشارع، فلسنا نوافقهم على هذه التسمية وال كرامة، ولئن مسوا إثبات الصفات تركيباً فنقول 



التسمية بدون املعىن حكم، فلو اصطُلح العربة للمعاين ال لأللفاظ، مسوه مبا شئتم، فال يترتب على : هلم
التركيب من املاهية ووجودها، وهذا يفرضه : السادس. على تسمية اللنب مخراً مل حيرم ذه التسمية

! الذهن أما غريان، وأما يف اخلارج هل ميكن ذات جمردة عن وجودها ووجودها جمرد عنها، هذا حمال
جوده أم غري وجوده؟ وهلم يف ذلك خبط كثري، وأمثلهم هل ذات الرب و: فترى أهل الكالم يقولون 

قد ]. طريقةً رأي الوقف والشك يف ذلك، وكم زال باالستفسار والتفصيل كثري من األضاليل واألباطيل
علمنا أن الشرع الشريف كامل يف مجيع ما حيتاج إليه البشر، وأن الرسول صلى اهللا عليه وسلم قد بين 

وباألخص ما يقولونه بألسنتهم وما يعتقدونه بقلوم يف صفات رم، وال يليق أنه لألمة ما حتتاج إليه، 
علمهم الفروع وترك األصول، بل األصول أوىل بالتعليم، فعلمهم األصول اليت هي العقائد ما يقولونه 

العقيدة يف رم بألسنتهم وما يعتقدونه بقلوم قبل أن يعلمهم األوامر والنواهي وحنو ذلك، وذلك ألن 
سبب األعمال، والذي ال تكون معه عقيدة ال ينبعث جسمه بالعمل، فإذا رسخت العقيدة اليت هي 
معرفة الرب سبحانه ومعرفة عظمته وكربيائه وجالله يف القلب أورثت أعماالً، وأورثت اخلوف منه 

ورثت تعظيمه ورجاءه وحمبته واخلضوع واخلشوع له واإلخبات واإلنابة والتوبة والرجوع إليه، وأ
فإذا انتفت هذه املعرفة من القلب انتفت العبادة، وحنن نعرف أن الصحابة . وتأليهه ودعاءه وعبادته

رضي اهللا عنهم وتابعيهم بإحسان أكثر الناس أعماالً وأمتهم خشوعاً وأمتهم تذلالً، فما الذي محلهم على 
  ذلك؟ أليس هو قوة املعرفة؟ أليس هو قوة

)١/٤٤٦(  

  

؟ أليست العقيدة رسخت يف قلوم وهي معرفة رم؟ إذاً فنحن حنث املسلم على أن يقوي العقيدة
عقيدته، فنقول قو عقيدتك، وتعلم ما ترسخ به عقيدتك يف قلبك، وقو العقيدة اليت هي معرفة اهللا 
 قلوب ومعرفة عظمته ومعرفة جالله وكربيائه، واحرص على ترسيخ هذه العقيدة يف قلوب أوالدك ويف

إخوتك ويف قلوب املسلمني؛ فإا مىت رسخت أمثرت، وآتت أكلها وأمثرت العبادات الكثرية اليت هي 
  .فعل الصاحلات وترك احملرمات

  السالمة يف اتباع طريقة الرسل عليهم السالم وأتباعهم
…  

)١/٤٤٧(  

  



سل ألممها، وحنن مل ينقل لنا ولو كان علم الكالم وتفاصيله من الشريعة ما أمهلته الرسل، بل لعلمته الر
عن نبينا شيء من ذلك، ما نقل عنه أنه خاض بأصحابه يف هذا العلم الذي هو اجلدل واخلصومات 

واملنازعات وحنوها، ونعلم أنه ما تكلم فيها، بل كالمه يف معرفة اهللا ويف عظمته ويف صفاته، وكالمه يف 
يقول بعض . لذي بلغه ألمته، وبلغته أمته بعضها لبعضأحكامه وأوامره ونواهيه وما إىل ذلك؛ هذا هو ا

أنا أحلف لو حلِّفت أن أبا بكر و عمر و عثمان وغريهم من الصحابة ماتوا ومل يتكلموا يف لفظ : السلف
وإذا مل يتكلم فيها . التركيبب وال احليز وال اجلهة وال اجلوهر وال العرض باملعىن الذي أراده املتكلمون

وقد ثبت أن بعض املتكلمني وهو ابن أيب دؤاد الذي زين للخلفاء أن . ابة فال خري فيهاهؤالء الصح
أخربنا عن هذا : جاءه أحد العلماء فقال له. ميتحنوا الناس يف علم الكالم، ومنه القول خبلق القرآن

 علي أو ما الذي تدعو الناس إليه، هل علمه نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم و أبو بكر و عمر و عثمان و
كيف تعلم شيئاً وال يعلمونه؟ أأنت أعلم من الرسول؟ أأنت أعلم من : علموه؟ فإذا قلت ما علموه قلنا

بل يعلمونه فهلَّا وسعك ما وسعهم، : وإذا قلت. اخللفاء الراشدين؟ حاشا وكال، ال تكون أعلم منهم
تقاده؟ وإذا مل يفعلوا فاتبعهم، وال فهل دعوا إليه؟ وهل نشروه؟ وهل علَّموه الناس؟ وهل ألزموهم باع

تنشره وال تظهره، فإذا كان لك عقيدة فاكتمها يف نفسك وال تلزم غريك بأن يعتقدها، فلماذا ال يسعك 
ما وسعهم؟ ال وسع اهللا على من مل يسعه ما وسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وخلفاءه الراشدين 

  .وصحابته والتابعني وأئمة الدين
  تركيب وبعدهمثال ال
…  

)١/٤٤٨(  

  

وسبق من أمثلة ما تكلم به املتكلمون كالمهم يف التركيب ويف العرض ويف اجلوهر ويف احليز ويف اجلهة 
إن اهللا مرته عن التركيب، ومرته عن اجلسم، وعن : ويف األبعاض ويف األعضاء وحنو ذلك، فيقولون

نرته اهللا تعاىل عن : فيقولون. حليز وما أشبه ذلكاجلوهر، وعن العرض، وعن البعض، وعن اجلهة، وعن ا
وال . ذلك، مث يشرحون هذه الكلمات ويتوسعون فيها، وسبق ما نقله عنهم الشارح يف معىن التركيب

شك أن هذه الكلمة بدعية مل يتكلم ا السلف، واصطالحام هذه حيث جعلوا هلا ستة معان كما 
ركيب من الصفات والذات، وأرادوا أن اهللا تعاىل ليس له صفات، التركيب هو الت: مسعنا، آخرها قوهلم

وقد بني العلماء رمحهم اهللا أن إثبات الصفات هللا إثبات وجود ال إثبات . إذا إن اهللا ليس مبركب: قيل
حتديد، كما أن إثبات الذات إثبات وجود ال إثبات حتديد، وال إثبات تكييف، وذلك لعجز البشر 

وا مبعارفهم إىل حتديد الصفات وإىل تكييفها، وقد ذكروا أن علم الصفات ملحق وقصورهم عن أن يصل



بعلم الذات حيذو حذوه ويسري على مثاله، فإذا كنا نثبت هللا تعاىل ذاتاً وال نكيفها فهكذا نثبت له صفاتاً 
ملشهور ويف األثر ا. أمروها كما جاءت بال كيف: وكثري من السلف يقولون يف الصفات. وال نكيفها

: ويف أثر عن شيخه ربيعة قال. االستواء معلوم، والكيف جمهول: عن مالك بن أنس رمحه اهللا قوله
ال تصله العقول، له كيفية ولكنها حمجوبة عنا، فنؤمن : يعين. االستواء غري جمهول، والكيف غري معقول

فإثبات . الكيف جمهول: ناما كيفية االستواء؟ قل: وإذا سأل سائل وقال. به ونتوقف عن تلك الكيفية
إن اهللا تعاىل غري مركب : فهؤالء الذين يقولون. الصفات إثبات وجود ال إثبات تكييف وال إثبات متثيل

أنتم تثبتون : فيقال هلم. مث يريدون بالتركيب التركيب من الصفات والذات يريدون بذلك نفي الصفات
كذلك الصفات ال يعلم كيفيتها : قلنا.  الذات إال اهللاال يعلم كيفية: الذات، فهل هلا كيفية؟ فإذا قالوا

  أن كالمهم: فاحلاصل. إال اهللا تعاىل

)١/٤٤٩(  

  

يف التركيب وأنه األقسام الستة اليت سبقت ال حيتاج إىل البحث فيه، بل هو من علم الكالم، إمنا أورده 
وهذه التركيبات لألقسام . حاصل لهالشارح ليبني افتهم، وليبني أم خاضوا يف شيء ال فائدة فيه وال 

: الستة القصد منها هو القسم السادس كما مسعنا، ويف األقسام األوىل من مجلة ما ولَّدوه أن قالوا
التركيب من األعضاء، والتركيب من الصورة واهليويل، وحنو ذلك، قالوا ذلك بالتتبع أو بعلم الكالم 

اهللا مرته عن النقائص وموصوف بصفات : مثل هذا، بل يقالال جيوز اخلوض يف : فنقول. الذي ولَّدوه
  .الكمال

  سبب الضالل واعترافات أهل الكالم
…  

)١/٤٥٠(  

  

اإلعراض عن تدبر كالم اهللا وكالم رسوله، واالشتغال بكالم : وسبب الضالل: [قال رمحه اهللا تعاىل
يفيدوا علماً مل يكن معروفاً، وإمنا أتوا اليونان واآلراء املختلفة، وإمنا مسي هؤالء أهل الكالم ألم مل 

بزيادة كالم قد ال يفيد، وهو ما يضربونه من القياس إليضاح ما علم باحلس، وإن كان هذا القياس 
وأمثاله ينتفع به يف موضع آخر ومع من ينكر احلس، وكل من قال برأيه أو ذوقه أو سياسته مع وجود 

أَنا خير منه خلَقْتنِي : ى إبليس حيث مل يسلم ألمر ربه، بل قلالنص أو عارض النص باملعقول فقد ضاه
من يطعِ الرسولَ فَقَد أَطَاع اللَّه ومن تولَّى فَما : وقال تعاىل]. ١٢:األعراف[من نارٍ وخلَقْته من طنيٍ 



 قُلْ إِنْ كُنتم تحبونَ اللَّه فَاتبِعونِي يحبِبكُم اللَّه ويغفر :وقال تعاىل]. ٨٠:النساء[أَرسلْناك علَيهِم حفيظاً 
 يمحر غَفُور اللَّهو كُموبذُن ا : وقال]. ٣١:آل عمران[لَكُميمف وككِّمحى يتونَ حنمؤال ي كبرفَال و

أقسم سبحانه ] ٦٥:النساء[هِم حرجاً مما قَضيت ويسلِّموا تسليماً شجر بينهم ثُم ال يجِدوا في أَنفُِس
فيتذبذب بني الكفر : (قوله. بنفسه أم ال يؤمنون حىت حيكموا نبيه ويرضوا حبكمه ويسلموا تسليماً

ؤمناً مصدقاً وال واإلميان، والتصديق والتكذيب، واإلقرار واإلنكار، موسوِساً تائهاً شاكَّاً زائغاً، ال م
يضطرب ويتردد، وهذه احلالة اليت وصفها الشيخ رمحه اهللا حال كل من عدل : يتذبذب). جاحداً مكذباً

عن الكتاب والسنة إىل علم الكالم املذموم أو أراد أن جيمع بينه وبني الكتاب والسنة، وعند التعارض 
احلرية والضالل والشك، كما قال ابن رشد يتأول النص ويرده إىل الرأي واآلراء املختلفة، أمره إىل 

ومن الذي قال يف :  يف كتابه افت التهافت-وهو من أعلم الناس مبذهب الفالسفة ومقاالم-احلفيد 
  وكذلك اآلمدي! اإلهليات شيئاً يعتد به؟

)١/٤٥١(  

  

 أمره إىل الوقف أفضل أهل زمانه واقف يف املسائل الكبار حائر، وكذلك الغزايل رمحه اهللا انتهى آخر
واحلرية يف املسائل الكالمية، مث أعرض عن تلك الطرق وأقبل على أحاديث الرسول صلى اهللا عليه 

على صدره، وكذلك أبو عبد اهللا حممد بن عمر الرازي قال يف كتابه الذي ) البخاري(وسلم فمات و
ضالل وأرواحنا يف وحشة من اية إقدام العقول عقال وغاية سعي العاملني : صنفه يف أقسام اللذات

جسومنا وحاصل دنيانا أذى ووبال ومل نستفد من حبثنا طول عمرنا سوى أن مجعنا فيه قيل وقالوا فكم 
قد رأينا من رجال ودولة فبادوا مجيعاً مسرعني وزالوا وكم من جبال قد علت شرفاا رجالٌ فزالوا 

لفلسفية فما رأيتها تشفي عليالً وال تروي غليالً، واجلبال جبال لقد تأملت الطرق الكالمية واملناهج ا
، إِلَيه يصعد ]٥:طه[الرحمن علَى الْعرشِ استوى : أقرأ يف اإلثبات. ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن

 بالطَّي م١٠:فاطر[الْكَل .[ٌء : وأقرأ يف النفييش هثْلكَم سلَي]يطُ]١١:الشورىحال يلْماً ، وع ونَ بِه
أورد هذا الكالم ليبني أن هؤالء ]. ومن جرب مثل جتربيت عرف مثل معرفيت: مث قال]. ١١٠:طه[

ايتهم احلرية والتذبذب، وذلك ألم ليسوا على عقيدة راسخة، فكالمهم الذي يولدونه سبب الشك؛ 
 أحدهم مبسائل جدلية وجيمعها يف ألنه ال يأيت بربهان، بل بعضه يرد بعضاً، ويكذب بعضه بعضاً، فيأيت

كما أنك تولِّد : مؤلفاته، مث يأيت آخر أشد جدالً منه فينقضها واحدة واحدة، فال يبقى معه شيء، فيقول
وقد تعلمها كثري من العلماء لريدوا عليها، ومن مجلة من عرفها وأتقنها شيخ . كذا فأنا أولِّد مثله

درس علومهم وإن مل يصرف فيها وقتاً، ولكن ما أعطيه من الذكاء ومن اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا، فإنه 



الفطنة ومن قوة الذاكرة كان سبباً يف كونه يفهمها مبجرد ما يقرؤها، فناقش كتبهم ورد عليها رداً 
  ويكاد يكون) منهاج السنة(وجتد يف أول كتابه الرد على الشيعة الرافضة الذي مسي . متقناً

)١/٤٥٢(  

  

وهكذا كتابه الذي يسمى بالعقل .  مناقشة املتكلمني فيما يتعلق بالصفات وبنفيها وحنو ذلكثلثه يف
مطبوع أيضاً يف عشر جملدات، وهو أيضاً مناقشة هلم يف ) درء تعارض العقل والنقل(والنقل أو يعرف بـ

)  التأسيسنقض(وهكذا أيضاً كتابه الذي يسمى بـ. تلك الشبهات وبيان ما وقعوا فيه من التناقضات
رد عليه ) تأسيس التقديس(كتاب ألحد املتكلمني، وهو للرازي صاحب هذه األبيات، امسه ) التأسيس(و

وإن مل يرد عليه كله، أو مل يوجد رده كله كامالً وطبع املوجود منه، فناقشه كأنه درس كالمهم وتوغل 
م احلرية وايتهم التذبذب، كما وكل ذلك ليعرف املسلمون أم ال يثبتون على حالة، بل ايته. فيه

 له كتاب يف االنتصار للفالسفة، وذلك ألن -ويسمى احلفيد -فهذا ابن رشد . سبق عن أولئك منهم
افت (وملا صنفه رد عليه ابن رشد انتصاراً هلم، ومسى رده ) افت الفالسفة(الغزايل صنف كتاباً مساه 

وقد سبق أن نقل الشارح بعض كالم الغزايل من كتابه . ايل انتصاراً للفالسفة ورداً على الغز) التهافت
أن الغزايل يبني أم ليسوا على عقيدة راسخة، بل إم متهافتون : فاحلاصل. إحياء علوم الدين

فاحلاصل أن هذا . مضطربون متذبذبون، وال عربة مبن انتصر هلم من أضرام؛ فإن ابن رشد فيلسوف
سخة، بل ينقل عنهم أم متذبذبون، وأم مهما وصلوا إليه من املعرفة ال املؤلف مل يكن على عقيدة را

من ) اإلحكام يف أصول األحكام(وثانيهم أبو احلسن اآلمدي صاحب كتاب . يثبتون أيضاً على طريقة
علماء املتكلمني، ولكن من الذين تكلموا يف هذا العلم وتكلموا أيضاً يف العلوم األخرى كأصول الفقه، 

وثالثهم الغزايل صاحب اإلحياء، . ذلك فهو قد اعترف أم يف احلرية والشك واالضطرابومع 
من أحكم ) إحياء علوم الدين(وإن كان فيه شيء من البدع، فـ. إن اإلحياء من خري كتبه: يقولون

ر كتبه، ولكنه مل يكن من احملدثني، فحشد فيه أحاديث موضوعة ال أصل هلا، وإن كان جاء فيه بأفكا
  وبفوائد مهمة، وهو كان يف أول أمره مشتغالً بعلم الكالم

)١/٤٥٣(  

  

) املستصفى(ومشتغالً باجلدل ومشتغالً بعلم الفكر وما أشبه ذلك، وألجل ذلك قدم يف أول كتابه 
مقدمة يف املنطق، ويف آخر حياته ندم على أنه أضاع حياته يف شيء ال فائدة فيه، فأقبل على احلديث 

ندمت على إعراضي عن كتب : على صدره، كأنه يقول) البخاري( فوافاه األجل ووجعل يقرؤه



أبو عبد اهللا الرازي : رابعهم. ولعله ختم له خبامتة حسنة. احلديث فأنا اآلن أشتغل ا يف آخر حيايت
فخر  ( صاحب التفسري الكبري الذي هو أكرب التفاسري املوجودة هلذا العامل الكبري أيب عبد اهللا ، ويسمى

وجاء فيه ذه األبيات، وكأنه ينتقد أكثر ) أقسام اللذات: (، وصنف كتاباً له ومساه)الدين الرازي 
روي أنه مرةً كان ميشي يف طريق وخلفه . عمله، فحياته ذهبت يف شيء ال فائدة فيه من علم اجلدل

هذا أبو عبد اهللا : ن هذا؟ قالوام: تالميذ له أكثر من مائة أو مائتني، فمروا على عجوز فاستغربته وقالت
عجوز على . أيف اهللا شك: قالت العجوز. الرازي العامل اجلليل حيفظ ألف دليل على وجود اهللا تعاىل

هذا الذي حرص على مجع هذه األدلة يف قلبه شك، ويف قلبه توقف، فال حيرص على : فطرا تقول
اية إقدام العقول عقال : بيات اليت سبق ذكرهاتتبعها إال من هو يف حرية أو يف شك، فهو يقول يف األ

عملهم، أكثره : وسعيهم يعين. ايته هذا األمر: يعين. تقدمهم): إقدامهم(وغاية سعي العاملني ضالل فـ
ما استفدنا : ومل نستفد من حبثنا طول عمرنا سوى أن مجعنا فيه قيل وقالوا أي: مث يقول يف أثنائها. ضالل

: مث يقول بعد هذه األبيات. فاتنا إال قال فالن، وقيل كذا، وقالوا كذا، فهذه فائدتنامن مجعنا ومن تألي
: يقول عنها. طرق أهل الكالم ومناهج الفالسفة: يعين. لقد تأملت الطرق الكالمية واملناهج الفلسفية

 الطرق ورأيت أقرب: مث يقول. مريضاً:  وال تشفي عليالً يعين-الظمآن: الغليل-فما تروي غليالً 
  ، إِلَيه يصعد الْكَلم الطَّيب]٥:طه[الرحمن علَى الْعرشِ استوى : طريقة القرآن، أقرأ يف اإلثبات

)١/٤٥٤(  

  

، ]١١٠:طه[، وال يحيطُونَ بِه علْماً ]١١:الشورى[لَيس كَمثْله شيٌء : وأقرأ يف النفي]. ١٠:فاطر[
، أليس ذلك )أقسام اللذات(فهذا كالمه يف هذا الكتاب . رف مثل معرفيتومن جرب مثل جتربيت ع

! دليالً على أنه اعترف على نفسه وعلى بين جنسه أن سعيهم ضالل وأم يف حرية وأن عملهم تافه؟
-هذه ايتهم، أما أهل العقيدة الراسخة اليت هي معرفة اهللا بصفاته وتفويض كيفيتها فهؤالء : إذاً نقول
  . مل يقعوا يف شيء من هذا التزلزل-د هللاواحلم

  قصص أخرى عن أهل الكالم
…  

)١/٤٥٥(  

  

إنه مل يرِد عن : وكذلك قال الشيخ أبو عبد اهللا حممد بن عبد الكرمي الشهرستاين : [قال رمحه اهللا تعاىل
طريف بني لَعمري لقد طفت املعاهد كلها وسريت : الفالسفة واملتكلمني إال احلرية والندم، حيث قال



-تلك املعامل فلم أر إال واضعاً كف حائر على ذقن أو قارعاً سن نادم وكذلك قال أبو املعايل اجلويين 
. ال تشتغلوا بالكالم، فلو عرفت أن الكالم يبلغ يب إىل ما بلغ ما اشتغلت به! يا أصحابنا: -رمحه اهللا

لومهم ودخلت يف الذي وين عنه، لقد خضت البحر اخلضم وخليت أهل اإلسالم وع: وقال عند موته
على : واآلن فإن مل يتداركين ريب برمحته فالويل البن اجلويين ، وهأنذا أموت على عقيدة أمي أو قال

وكان من أجل تالمذة فخر الدين -وكذلك قال مشس الدين اخلسروشاهي . عقيدة عجائز نيسابور
وأنت : فقال. ما يعتقده املسلمون: تعتقد؟ قالما :  لبعض الفضالء وقد دخل عليه يوماً فقال-الرازي 

اشكر اهللا على هذه النعمة، لكين : فقال . نعم: ؟ فقال-أو كما قال-منشرح الصدر لذلك مستيقن به 
. واهللا ما أدري ما أعتقد، واهللا ما أدري ما أعتقد، واهللا ما أدري ما أعتقد، وبكى حىت أخضل حليته

فيك يا أغلوطة الفكر حار أمري وانقضى عمري سافرت : ر بالعراقوالبن أيب احلديد الفاضل املشهو
فيك العقول فما رحبت إال أذى السفر فلَحى اهللا اُألىل زعموا أنك املعروف بالنظر كذبوا إن الذي 

ما عرفت مما حصلته شيئاً سوى أن املمكن يفتقر : ذكروا خارج عن قوة البشر وقال اخلوجني عند موته
أضطجع على فراشي : وقال آخر. االفتقار وصف سليب، أموت وما عرفت شيئاً:  قال إىل املرجح مث

وأضع امللحفة على وجهي وأقابل بني حجج هؤالء وهؤالء حىت يطلع الفجر ومل يترجح عندي منها 
رمحه -ومن يصل إىل مثل هذه احلال إن مل يتداركه اهللا برمحته وإال تزندق، كما قال أبو يوسف . شيء
من طلب الدين بالكالم تزندق، ومن طلب املال بالكيمياء أفلس، ومن طلب غريب احلديث : -اهللا

  حكمي يف أهل الكالم أن: وقال الشافعي رمحه اهللا تعاىل. كذب

)١/٤٥٦(  

  

هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة : يضربوا باجلريد والنعال ويطاف م يف القبائل والعشائر ويقال 
لقد اطلعت من أهل الكالم على شيء ما ظننت مسلماً يقوله، ولَأَن يبتلى : وقال. وأقبل على الكالم

انتهى وجتد أحد هؤالء .  خري له من أن يبتلى بالكالم -ما خال الشرك باهللا-العبد بكل ما ى اهللا عنه 
ذلك اليت عند املوت يرجع إىل مذهب العجائز، فيقر مبا أقروا به، ويعرض عن تلك الدقائق املخالفة ل

 -إذا سلموا من العذاب-كان يقطع ا مث تبني له فسادها أو مل يتبني له صحتها، فيكونون يف ايام 
والدواء النافع ملثل هذا املرض ما كان طبيب . مبرتلة أتباع أهل العلم من الصبيان والنساء واألعراب

اللهم رب جربيل وميكائيل : ( صالتهالقلوب صلوات اهللا عليه وسالمه يقوله إذا قام من الليل يفتتح
! وإسرافيل فاطر السماوات واألرض عامل الغيب والشهادة أنت حتكم بني عبادك فيما كانوا فيه خيتلفون

توسل . خرجه مسلم ) اهدين ملا اختلف فيه من احلق بإذنك؛ إنك دي من تشاء إىل صراط مستقيم
ل وميكائيل وإسرافيل أن يهديه ملا اختلف فيه من احلق بإذنه؛ صلى اهللا عليه وسلم إىل ربه بربوبيته جربي



إذ حياة القلب باهلداية، وقد وكل اهللا سبحانه هؤالء الثالثة باحلياة، فجربيل موكل بالوحي الذي هو 
سبب حياة القلوب، وميكائيل بالقطر الذي هو سبب حياة األبدان وسائر احليوان، وإسرافيل بالنفخ يف 

 هو سبب حياة العامل وعود األرواح إىل أجسادها، فالتوسل إىل اهللا سبحانه بربوبيته هذه الصور الذي
ذكر أوالً بقية كالم ]. األرواح العظيمة املُوكَلة باحلياة له تأثري عظيم يف حصول املطلوب، واهللا املستعان

اجلويين صاحب : ومنهم. هؤالء الذين عرف عنهم احلرية، منهم الشهرستاين صاحب امللل والنحل
دليل على أنه متوغل يف ) اإلرشاد(له أيضاً مؤلفات، وكالمه يف ) إمام احلرمني ( ، ويسمى )اإلرشاد(

الذي ) اخلسروشاهي : ( ومنهم هذا العامل املشهور الذي يسمى. علم الكالم، وعرفنا ما تكلم به هنا
  كما-حيلف 

)١/٤٥٧(  

  

هذه الكلمات املنقولة عنهم وكذلك عن . بط العامة بعقيدم أنه ال يدري ما يعتقد، ويغ-ذكر الشارح
غريهم ال شك أا دليل واضح على أن هذا النوع من علم الكالم ايته احلرية وأم ال يثبتون على 

 أنه يبيت الليلة من أوهلا إىل -كما سبق-ذكر أحدهم . طريقة، بل حجج هؤالء ترد حجج هؤالء
 حبجة هؤالء، ويصبح وما ترجح عنده منها واحدة، أي فائدة من العلم آخرها وهو يقابل حجة هؤالء

إذاً أسلم الطرق البعد عن هذه الطريقة اليت هي علم الكالم، وهجر أهله ! وأي فائدة من معرفتها؟! ا؟
  .والبعد عنهم، بل عقوبتهم مبا قال الشافعي رمحه اهللا

  عالج القلوب عند االختالف
…  

 هذا احلديث، وهو قوله صلى اهللا عليه وسلم يف توسله باهللا رب املوكلني من املالئكة والعالج مثل ما يف
اللهم رب جربائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات واألرض عامل الغيب والشهادة أنت : (باحلياة

ن تشاء إىل اهدين ملا اختلف فيه من احلق بإذنك؛ إنك دي م! حتكم بني عبادك فيما كانوا فيه خيتلفون
اختلفوا فهؤالء يقولون، وهؤالء يقولون، وأنا ال أدري : كأنك ترغب إىل اهللا وتقول). صراط مستقيم

مع من احلق، فإذا هديتين ووفقتين ودللتين على الصواب فإنين أنا املهتدي، وأنت الذي دي من تشاء 
كة فإن اهللا تعاىل يقبل دعاءه وجييبه ملا إذا رغب العبد وتوسل بربوبيته تعاىل هؤالء املالئ. وتضل من تشاء

  .طلب، ويصرفه عن احملظورات وعن أضرارها وشرورها
  لزوم اإلميان برؤية اهللا تعاىل دون توهم أو تأويل

…  

)١/٤٥٨(  



  

وال يصح اإلميان بالرؤية ألهل دار السالم ملن اعتربها منهم بوهم أو : (قوله[قال املؤلف رمحه اهللا تعاىل 
فهم؛ إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معىن يضاف إىل الربوبية ترك التأويل ولزوم التسليم، تأوهلا ب

يشري الشيخ رمحه اهللا إىل الرد ). وعليه دين املسلمني، ومن مل يتوق النفي والتشبيه زل ومل يصب الترتيه
وقاته، فإن النيب صلى اهللا على املعتزلة ومن يقول بقوهلم يف نفي الرؤية، وعلى من يشبه اهللا بشيء من خمل

على ) كاف التشبيه(احلديث، أدخل ) إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر: (عليه وسلم قال
اليت تؤول مع صلتها إىل املصدر الذي هو الرؤية، فيكون التشبيه ) ترون(املصدرية أو املوصولة بـ) ما(

املراد إثبات الرؤية وحتقيقها ودفع االحتماالت عنها، يف الرؤية ال يف املرئي، وهذا بين واضح يف أن 
فإذا سلط التأويل على مثل هذا النص كيف يستدل بنص من ! وماذا بعد هذا البيان وهذا اإليضاح؟

! إنكم تعلمون ربكم كما تعلمون القمر ليلة البدر؟: وهل حيتمل هذا النص أن يكون معناه! النصوص؟
، وحنو ]١:الفيل[أَلَم تر كَيف فَعلَ ربك بِأَصحابِ الْفيلِ :  بقوله تعاىلويستشهد هلذا التأويل الفاسد

تارةً تكون بصرية وتارةً قلبية ) ترى(اليت من أفعال القلوب، وال شك أن ) رأى(ذلك مما استعمل فيه 
نيه من الباقي وإال وتارة تكون من رؤيا احللم وغري ذلك، ولكن ما خيلو الكالم من قرينة ختلِّص أحد معا

لو أخلى املتكلم كالمه من القرينة املخلِّصة ألحد املعاين لكان جممالً ملْغزاً ال مبيناً موضحاً، وأي بيان 
فهل مثل هذا مما ! ؟)ترون ربكم كما ترون الشمس يف الظهرية ليس دوا سحاب: (وقرينة فوق قوله

أجلأَنا : فإن قالوا! ل خيفى مثل هذا إال على من أعمى اهللا قلبه؟وه! يتعلق برؤية البصر أو برؤية القلب؟
إىل هذا التأويل حكم العقل بأن رؤيته تعاىل محال ال يتصور إمكاا، فاجلواب أن هذه دعوى منكم، 

  خالفكم فيها أكثر العقالء، وليس يف العقل ما حييلها، بل

)١/٤٥٩(  

  

ملن اعتربها منهم : (ال ميكن رؤيته حلُكم بأن هذا حمال وقولهلو عرض على العقل موجود قائم بنفسه 
توهم أن اهللا تعاىل يرى على صفة كذا فيتوهم تشبيهاً، مث بعد هذا التوهم إن أثبت ما تومهه : أي) بوهم

من الوصف فهو مشبه، وإن نفى الرؤية من أصلها ألجل ذلك التوهم فهو جاحد معطِّل، بل الواجب 
وحده، وال يعم بنفيه احلق والباطل، فينفيهما رداً على من أثبت الباطل، بل الواجب دفع ذلك الوهم 

  ].رد الباطل وإثبات احلق
  داللة ألفاظ الكتاب توجب اإلميان مبا دلت عليه

…  

)١/٤٦٠(  



  

الواجب علينا أن نقبل الصفة اليت جاءتنا على ظاهرها، سيما إذا كانت صرحية بعيدة عن التومهات، 
لها على احململ الذي ميكن أن تتحمله، وأن نرته كالم اهللا وكالم رسوله صلى اهللا عليه وسلم وأن حنم

عن االحتماالت البعيدة اليت فيها شيء من التكلف، وفيها صرف للفظ عن متبادرٍ منه وعما يفهمه 
 إىل أن وذلك أن كالم اهللا تعاىل أفصح الكالم وأوضحه وأجاله معىن، وأقرب. املخاطَب ألول وهلة

يفهم، وال حيتاج إىل إيضاح زائد، وليس ككالم أهل األلغاز وأهل اإلشارات القوية، وهكذا أيضاً كالم 
نبيه صلى اهللا عليه وسلم، فإنه أفصح اخللق وأنصحهم، وإذا كان فصيحاً فال بد أنه سيتكلم مبا يعرفه 

ألمة وأحبهم ملنجاا وأحبهم إلبعادها ويفهمه املخاطَبون، وكذلك إذا كان أنصح اخللق وأحبهم ملعرفة ا
فإذا كان كذلك فال بد أنه يوضح هلم وال يسوق هلم الكالم ملتبساً، وال يتكلم . عن األشياء الومهية

بالكالم املُبهِم، حاشاه أن يتكلم بكالم يفهم منه غري الذي أراد، والصحابة رضي اهللا عنهم تقبلوا كالمه 
أن يسألوه ويناقشوه، ودون أن يفسروا كالمه مبا ال حيتمله، حىت جاء ومحلوه على ما هو عليه دون 

فَخلَف من بعدهم خلْف ورِثُوا الْكتاب : اخللف املتأخرون الذين هم كما قال يف قوله تعاىل
ين ، يعين أم قاموا مقامهم يف وراثة الكتاب، ولكنهم مل يعملوا به، فهؤالء اخللف الذ]١٦٩:األعراف[

جاءوا بعد السلف هم الذين عملوا هذه األعمال، وهي التأويالت البعيدة، اليت تكلفوا فيها وصرفوها 
-٢٢:القيامة[إِلَى ربها ناظرةٌ * وجوه يومئذ ناضرةٌ : فقد تقدم قول اهللا تعاىل. عما هو مقصود ا

ان يف الوجه، فإذا كان الوجه مقابالً فإن العني ، والوجوه معروف أا حمل العيون، فالعينان مركبت]٢٣
، ]٢٤:القيامة[ووجوه يومئذ باسرةٌ : ، وقال تعاىل]٢٢:القيامة[وجوه يومئذ ناضرةٌ : فاهللا قال. تنظر

  ،]٢:الغاشية[وجوه يومئذ خاشعةٌ : ويف سورة أخرى

)١/٤٦١(  

  

ماعن ذئموي وهجفجعل الوجوه عالمة على الشقاء أو السعادة، كما يف آية أخرى]. ٨:الغاشية[ةٌ و : موي
 وهجو دوستو وهجو ضيبفالوجه هو الذي تكون فيه عالمة اإلشراق والسعادة، ]١٠٦:آل عمران[ت ،
، ]٢٣-٢٢:القيامة[إِلَى ربها ناظرةٌ * وجوه يومئذ ناضرةٌ : فإذاً قال اهللا. أو عالمة االسوداد والشقاوة

مث جاء هؤالء اخللف وسلطوا ! وأي كالم أفصح من هذا الذي يفهم منه أن الوجوه تنظر إىل را؟
إىل : (إن املراد بالنظر هنا االنتظار، أو املراد نظر الثواب ال نظر الرب تعاىل، فقالوا: التأويل عليه وقالوا

وما الدليل على هذا املقدر؟ وهل يف الكالم حمذوف؟ إن اهللا تعاىل أعلى من . واب راإىل ث: يعين) را
  !ناظرة إىل ثواب اهللا أو إىل آالئه أو إىل نعمه؟: أن يوهم يف كالمه أو جيعلَه خفياً ليس جبلي، فكيف يقال



  وضوح كالم النيب صلى اهللا عليه وسلم يف الصفات
…  

)١/٤٦٢(  

  

ن كالم النيب صلى اهللا عليه وسلم أيضاً فصيح، بعثه اهللا باللغة الفصحى، وهو أفصح وإذا عرفنا ذلك فإ
. من نطق بالضاد وأفصح العرب، وكالمه أيضاً يف غاية الوضوح ويف غاية الفصاحة ويف غاية البيان

- إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر: (قوله صلى اهللا عليه وسلم يف حديث جرير : فمثالً
هل تضارون يف رؤية القمر : (ويقول يف حديث آخر).  ال تضامون يف رؤيته-أو كما ترون هذا القمر

، أليس هذا )فإنكم ترونه كذلك! هل تضارون يف رؤية الشمس صحواً ليس دوا سحاب؟! ليلة البدر؟
املراد أمل تعلم، :  وقالواواضحاً يف أن املراد النظر واملعاينة بالعني؟ فجاء اخللف وسلطوا عليه التأويل

هم يعلمونه يف الدنيا، فكيف قالوا . ستعلمون ربكم: يعين) فإنكم سترون ربكم: (فاملراد العلم، فقوله
حنن نعلم ربنا، وحنن : لالستقبال، ولو كان هذا مراده لقالوا) السني(إذ ! ستعلمون، وكأم ما علموا؟

كما : (مث ملاذا قال. يوم القيامة يف اآلخرة ويف اجلنة: ينيع) سترون ربكم: (ولكنه قال. نعلم أنه ربنا
وإذا كانوا يرونه هل يشكون يف أن هذا هو ! هل هم كانوا يرون القمر يف تلك الساعة؟! ؟)ترون القمر

ف أَلَم تر كَي: أو! أمل تعلم؟: يعين] ١:الفيل[أَلَم تر كَيف فَعلَ ربك : وكيف يقاس على قوله! القمر؟
أَلَم تر إِلَى الَّذين نهوا : وكذلك قوله تعاىل! أمل تعلم؟: يعين] ٢٤:إبراهيم[ضرب اللَّه مثَالً 

أَلَم تر إِلَى الَّذين نافَقُوا : وقوله تعاىل! ؟]٧:اادلة[أَلَم تر أَنَّ اللَّه يعلَم : ؟ وقوله تعاىل]٨:اادلة[
سترون : (فال مناسبة بني هذه وبني قوله! أمل تر بقلبك؟: د هنا الرؤية العلمية، يعينفاملرا! ؟]١١:احلشر[

كما (، ) كما ترون القمر ليلة البدر: (، فهنا دخلت السني، يعين أنه يف املستقبل، وهنا أكد بقوله)ربكم
 تأويالت وبينهما فرق، فعرف بذلك أن هذه. ال تشكون يف رؤيته: أي) ترون هذا القمر ال تضامون

  .بعيدة ال حيتاج إليها وال يصدقها عاقل

)١/٤٦٣(  

  

  بعد تأويل أهل الكالم
…  

تعاىل -محلنا على ذلك أن الرؤية هللا فيها تشبيه، فإذا قلنا إنه يرى فإنه يكون مشااً خللقه : وأما قوهلم
حاشا ! اً خللقه؟ما الذي أشعركم؟ فلو رأوه كلهم هل يلزم أن يكون مشا:  فاجلواب-اهللا عن قوهلم



وكال؛ فاهللا سبحانه ليس كمثله شيء، وال يلزم إذا رأوه أن يكون مماثالً لشيء من خملوقاته، بل هو كما 
يشاء، وقد أكد النيب عليه الصالة والسالم هذه الرؤية وأخرب بأا من أعلى نعيم أهل اجلنة وأا غاية 

 غضضت طريف فلم أنظر به حىت أراكا فعلى ولو أين استطعت: مقصدهم ومرامهم، حىت يقول بعضهم
كل حال ال يغتر وال يلتفت إىل تلك التأويالت، واملؤمن يتقبل هذه النصوص مث يعرف الفائدة، والفائدة 
رسوخ عقيدته يف قلبه وأنه مؤمن باهللا ومبا جاء عن اهللا، ويقينه أو تصديقه بأن املؤمنني يرون رم يف دار 

نني يتنعمون ويلتذون ذه الرؤية، وأا من مجلة نعيمهم، وقبوله لألدلة اليت دلت على كرامته، وبأن املؤم
ذلك وعدم تسليطه للتأويالت، وإعراضه عن تأويالت املتكلمني وعدم اإلصغاء إىل أقواهلم، وإعراضه 

  .عن األدلة العقلية اليت ولَّدوها واليت زعموا أا براهني وهي يف احلقيقة شبهات وضالالت
  البعد عن التأويل سبب للسالمة

…  

)١/٤٦٤(  

  

ومن مل يتوق النفي والتشبيه زل : (وإىل هذا املعىن أشار الشيخ رمحه اهللا تعاىل بقوله: [قال رمحه اهللا تعاىل
، فإن هؤالء املعتزلة يزعمون أم يرتهون اهللا ذا النفي، وهل يكون الترتيه بنفي صفة )ومل يصب الترتيه

ن نفي الرؤية ليس بصفة كمال؛ إذ املعدوم ال يرى، وإمنا الكمال يف إثبات الرؤية ونفي فإ! الكمال؟
إدراك الرائي له إدراك إحاطة كما يف العلم؛ فإن نفي العلم به ليس بكمال، وإمنا الكمال يف إثبات العلم 

: أي) أو تأوهلا بفهم: (له ونفي اإلحاطة به علماً، فهو سبحانه ال حياط به رؤيةً كما ال حياط به علماً وقو
فإنه قد صار اصطالح املتأخرين . ادعى أنه فهم هلا تأويالً خيالف ظاهرها وما يفهمه كل عريب من معناها

حنن نؤول : ، وذا تسلط احملرفون على النصوص وقالوا)صرف اللفظ عن ظاهره(يف معىن التأويل أنه 
وقد ذم اهللا الذين زخرفوا الباطل، قال . اً له وزخرفةً ليقبلما خيالف قولنا فسموا التحريف تأويالً تزيين

وكَذَلك جعلْنا لكُلِّ نبِي عدواً شياطني اِإلنسِ والْجِن يوحي بعضهم إِلَى بعضٍ زخرف الْقَولِ : تعاىل
قد أقيم عليه دليل مزخرف عورض ، والعربة للمعاين ال لأللفاظ، فكم من باطل ]١١٢:األنعام[غُروراً 

). ال ندخل يف ذلك متأولني بآرائنا وال متومهني بأهوائنا: (به دليل احلق، وكالمه هنا نظري قوله فيما تقدم
إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معىن يضاف إىل الربوبية ترك التأويل ولزوم : (مث أكد هذا املعىن بقوله

، ومراده ترك التأويل الذي يسمونه تأويالً وهو حتريف، ولكن الشيخ رمحه )التسليم وعليه دين املسلمني
وجادلْهم بِالَّتي هي أَحسن : اهللا تعاىل تأدب وجادل باليت هي أحسن، كما أمر اهللا تعاىل بقوله

 ، وليس مراده ترك كل ما يسمى تأويالً، وال ترك شيء من الظواهر لبعض الناس بدليل]١٢٥:النحل[



راجح من الكتاب والسنة، وإمنا مراده ترك التأويالت الفاسدة املبتدعة املخالفة ملذهب السلف، اليت 
  يدل الكتاب

)١/٤٦٥(  

  

فمن التأويالت الفاسدة تأويل أدلة الرؤية وأدلة . والسنة على فسادها، وترك القول على اهللا بال علم
نعرف أن هؤالء املعتزلة وحنوهم هم الذين ]. هيم خليالًالعلو، وأنه مل يكلم موسى تكليماً، ومل يتخذ إبرا

توسعوا يف هذا اال ومحلوا غريهم على أن يتوسعوا، ومل يكن السلف رمحهم اهللا يتوسعون يف هذا 
الكالم، بل يقبلونه على ما هو عليه، وال ينقبون وال يبحثون عن شيء من اإليرادات اليت يوردها عليهم 

الم السلف رمحهم اهللا قليالً ولكن معناه كثري، وكانوا يقبلون النصوص ويعرفون أهل التشبيه، فكان ك
 اآليات اليت يف الصفات ويعلمون أا صفات -مثالً-معناها ويفهمونه ويعلمون ما قُصد منها، فيقرءون 

ثابتة، ولكن يعلمون أا ختالف صفات املخلوق؛ ألن اهللا ليس كمثله شيء، ويعلمون أن من تلك 
صفات صفة العلم وصفة الرؤية، وأا حقيقية، ولكنها ليست كصفات املخلوقني يف رؤية بعضهم ال

لبعض أو علمِ بعضهم ببعض، ويعلمون أن اهللا تعاىل ما نفى عن نفسه إال النقائص، فكل شيء فيه نقص 
ألن املخلوق . اثله شيءال مي: أي] ١١:الشورى[لَيس كَمثْله شيٌء : يقول تعاىل: فمثالً. فإنه قد نفاه

ال أحد يستحق أن : أي] ٦٥:مرمي[هلْ تعلَم لَه سمياً : ويقول تعاىل. يأيت عليه الفناء واهللا ليس كذلك
ال تأْخذُه : وقال تعاىل. أو حنو ذلك، وذلك لنقص املخلوقات اليت تسمى بذلك) اإلله(أو ) اهللا(يسمى 

 موال نةٌ ونوقد نفى املوت أيضاً . فى ذلك عن نفسه ألنه نقص، فالنوم أخو املوتن] ٢٥٥:البقرة[س
ونفى . ، فاملوت نقص فنفاه عن نفسه]٥٨:الفرقان[وتوكَّلْ علَى الْحي الَّذي ال يموت : عن نفسه فقال

فقوله ] ٦١:يونس [وما يعزب عن ربك من مثْقَالِ ذَرة: أيضاً عن نفسه عزوب شيء أو نسيانه فقال
ما يغيب عنه وما ينسى شيئاً؛ وذلك ألن النسيان نقص فنفاه عن : يعين] ٦١:يونس[وما يعزب : تعاىل
  وما مسنا من لُغوبٍ: ونفى عن نفسه اللغوب فقال. نفسه

)١/٤٦٦(  

  

اهللا نفسه عنها، فكل النقائص نزه . التعب والسآمة والنصب، وذلك أيضاً نقص): اللغوب(و] ٣٨:ق[
  .وذلك ملا يرد عليها من التغيري

  رؤية اهللا تعاىل كمال له عز وجل
…  



ومل ينف عن نفسه الرؤية ولو كان نقصاً لنفى ذلك عن نفسه، وذلك ألن الرؤية كمال، فكونه يرى 
صفة كمال، وعدمها صفة نقص، وذلك ألن املعدوم ال يرى، فالذي ال يرى معدوم، واملعدوم ليس 

شيء، والذي ليس بشيء هو كامسه ليس بشيء، فأثبت اهللا تعاىل أنه يرى، ولكن نفى عن نفسه إحاطة ب
إذا رأته فإا ال حتيط به، فترى ما يبدو وما : يعين] ١٠٣:األنعام[ال تدرِكُه اَألبصار : األبصار به يف قوله

 ارصاَألب رِكدي وهوقد تقدم أن الرؤية غري اإلدراك، فاهللا ما ]١٠٣:اماألنع[يتجلى منه وال حتيط به، و ،
ال تدرِكُه : أرأيت قول اهللا: وقد تقدم أن ابن عباس قيل له. نفى إال اإلدراك، واإلدراك هو اإلحاطة

 ارصترى القمر؟ قال: فقال للسائل! ؟]١٠٣:األنعام[اَألب قال. ال: أكُلَّه؟ قال: قال. بلى: ألست :
 حنن نرى السماء، ولكن ال ندركها وال ندري ما ماهيتها، وحنن نرى هذه الشمس .كذلك اإلدراك

وهذا القمر، ولكن ال ندرك ماهيته وال من أي شيء هو، وحنن نرى هذا السحاب وهذه النجوم، ولكن 
فإذاً الرؤية شيء غري اإلدراك، فاإلدراك زائد على . تضعف أبصارنا أن حتيط ا، وعن أن تعلم ماهيتها

كذلك من تعظيم اهللا تعاىل أن يعلم وال يحاط به، قال . فمن تعظيم اهللا تعاىل أنه يرى وال يدرك. الرؤية
وال يحيطُونَ بِه علْماً : وقال تعاىل]. ٢٥٥:البقرة[وال يحيطُونَ بِشيٍء من علْمه إِلَّا بِما شاَء : تعاىل
هم، وذلك لنقص املخلوقني وعظمة اخلالق سبحانه وتعاىل، فهم ال يعلمون إال ما أعلم: أي] ١١٠:طه[

مهما علموا ال يعلمون تفاصيل ذات اهللا تعاىل وال ما هو عليه إال ما أطلعهم عليه، فهذا هو بيان الفرق 
  .بني ما يقوله هؤالء وما يقوله أهل السنة

  الواجب على أهل التأويل
…  

)١/٤٦٧(  

  

 إن الرؤية تدل على إثبات تشبيه أو حنو ذلك فنحن -مثالً-ويل فقالوا أما كوم سلطوا على ذلك التأ
. ال حاجة لنا إىل تأويلكم، وال حاجة بنا إىل هذا التأويل، بل انفوا عنها التشبيه وتسلَمون: نقول

كُلُّ شيٍء : ظاهر قوله تعاىل: -مثالً-، فقالوا )صرف اللفظ عن ظاهره(والتأويل اصطلحوا على أنه 
اله ههجإِلَّا و كل شيء : الوجه الذات، فنقول: أن هللا وجهاً، ولكن نصرفه فنقول] ٨٨:القصص[ك

بلْ يداه مبسوطَتان ينفق كَيف يشاُء : ظاهر قوله تعاىل: ويقولون. هالك إال ذاته، فهذا أيضاً تأويل
ن التشبيه، فألجل ذلك نسلط عليهما أن هللا يدين، ويف إثباما تشبيه، فنحن نفر م] ٦٤:املائدة[

بلْ يداه : (املراد باليدين القدرة وهذا بعيد، فاهللا تعاىل قال: أو. املراد باليدين النعمة: التأويل، فنقول
انوطَتسبميني اهللا مألى، : (مبسوطتان بالعطاء، وقد أكد ذلك النيب عليه الصالة والسالم، بقوله: يعين) م

فإنه مل يغض ما يف ! ة، سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات واألرض؟ال تغيضها نفق



واَألرض : ، وقد أثبت اهللا تعاىل لنفسه اليمني بقوله تعاىل)ميينه، وبيده األخرى القسط خيفظ ويرفع
ينِهمبِي اتطْوِيم اتموالسو ةاميالْق موي هتضيعاً قَبمهذا ! اليد القدرة؟: ، فكيف تقولون]٦٧:الزمر [ج

إن : وهكذا قوهلم. هذا أيضاً من التأويل. إن كالم اهللا املعىن ال اللفظ: وهكذا قوهلم. من التأويل البعيد
كل ذلك يسمونه تأويالً، فأهل السنة ال يدخلون يف . غضبه إرادة االنتقام: أو. رمحة اهللا إرادة اإلحسان

: الواجب عليهم أن يقتصروا على نفي التشبيه، وهذا معىن قول الطحاوي رمحه اهللا تعاىلو. باب التأويل
وكان كثري من السلف إذا رأوا اإلنسان يبالغ يف ). من مل يتوق النفي والتشبيه زل ومل يصب الترتيه(

 فإم أقرب ليس هللا كذا وليس هللا كذا اموه بأنه جهمي؛ ألن الذين يبالغون يف النفي،: النفي فيقول
  إىل أن يكونوا مشبهة

)١/٤٦٨(  

  

من غريهم، وقد بني شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا يف بعض كتبه أن هؤالء مشبهة، ولو ادعوا أم 
وذلك أنه ارتسم يف قلوم أن تلك الصفات دالة على التشبيه، فما فهموا من . يهربون من التشبيه

أم ملا نفوا الصفات نفياً كلياً وقعوا يف تشبيه آخر وهو التشبيه : ثانياً. النصوص إال التشبيه، فهذا أوالً
: باجلمادات أو التشبيه باملعدومات أو التشبيه باملستحيالت، فأصبحوا بذلك مشبهني، مع أم يقولون

 يردها كل تأويالم اليت يتأولون ا النصوص: فعلى كل حال. أنتم مشبهة: رب من التشبيه، فقيل هلم
  .ذي عقل سليم
  معاين التأويل

…  

)١/٤٦٩(  

  

وقد صار لفظ التأويل مستعمالً يف غري معناه األصلي، فالتأويل يف كتاب اهللا وسنة : [قال رمحه اهللا تعاىل
فتأويل اخلرب هو عني املخبر به، وتأويل . رسوله صلى اهللا عليه وسلم هو احلقيقة اليت يئول إليها الكالم

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ( الفعل املأمور به، كما قالت عائشة رضي اهللا عنهااألمر نفس
هلْ : وقال تعاىل). اغفر يل، يتأول القرآن! سبحانك اللهم ربنا وحبمدك، اللهم: يقول يف ركوعه

م وهسن ينقُولُ الَّذي أْوِيلُهي تأْتي موي أْوِيلَهونَ إِلَّا تنظُري قا بِالْحنبلُ رسر اَءتج لُ قَدقَب ن
، ]١٠٠:يوسف[هذَا تأْوِيلُ رؤياي من قَبلُ : ومنه تأويل الرؤيا وتأويل العمل كقوله]. ٥٣:األعراف[

، ]٥٩:النساء[ذَلك خير وأَحسن تأْوِيالً : ، وقوله]٦:يوسف[ويعلِّمك من تأْوِيلِ اَألحاديث : وقوله



ذَلك تأْوِيلُ ما لَم تسطع علَيه : إىل قوله] ٧٨:الكهف[سأُنبئُك بِتأْوِيلِ ما لَم تستطع علَيه صبراً : وقوله
وأما ما ! فمن ينكر وقوع مثل هذا التأويل والعلم مبا تعلق باألمر والنهي منه؟]. ٨٢:الكهف[صبراً 

بار عن اهللا واليوم اآلخر فهذا قد ال يعلم تأويلُه الذي هو حقيقته؛ إذ كانت ال تعلم كان خرباً كاإلخ
اليت -مبجرد اإلخبار؛ فإن املخبر إن مل يكن قد تصور املخبر به أو ما يعرفه قبل ذلك مل يعرف حقيقته 

م من نفي العلم بالتأويل وهذا هو التأويل الذي ال يعلمه إال اهللا، لكن ال يلز.  مبجرد اإلخبار-هي تأويله
نفي العلم باملعىن الذي قَصد املخاطب إفهام املخاطَب إياه، فما يف القرآن آية إال وقد أمر اهللا بتدبرها، 

فهذا معىن . وما أنزل آية إال وهو حيب أن يعلم ما عىن ا، وإن كان من تأويله ما ال يعلمه إال اهللا
والتأويل . سلف، وسواء كان هذا التأويل موافقاً للظاهر أو خمالفاً لهالتأويل يف الكتاب والسنة وكالم ال

  يف كالم كثري من املفسرين كابن جرير وحنوه

)١/٤٧٠(  

  

يريدون به تفسري الكالم وبيان معناه سواًء وافق ظاهره أو خالفه، وهذا اصطالح معروف، وهذا التأويل 
آل [وما يعلَم تأْوِيلَه إِلَّا اللَّه والراسخونَ في الْعلْمِ : ىلوقوله تعا. كالتفسري يحمد حقُّه ويرد باطلُه

، وقراءة من ال يقف عندها، وكلتا )إال اهللا: (قراءة من يقف على قوله: فيها قراءتان] ٧:عمران
املتشابه : يةويراد بالثان. املتشابه يف نفسه الذي استأثر اهللا بعلم تأويله: ويراد باألوىل. القراءتني حق

أن يكون ) إال اهللا: (وال يريد من وقف على قوله. اإلضايف الذي يعرف الراسخون تفسريه، وهو تأويله
 التأويل مبعىن التفسري للمعىن؛ فإن الزم هذا أن يكون اهللا أنزل على رسوله كالماً ال يعلم معناه مجيع

آمنا بِه كُلٌّ من :  يف معرفة معناها سوى قوهلماألمة وال الرسول، ويكون الراسخون يف العلم ال حظَّ هلم
وهذا القدر يقوله غري الراسخ يف العلم من املؤمنني، والراسخون يف العلم ]. ٧:آل عمران[عند ربنا 

أنا من الراسخني يف : جيب امتيازهم على عوام املؤمنني يف ذلك، وقد قال ابن عباس رضي اهللا عنهما
: ولقد صدق رضي اهللا عنه؛ فإن النيب صلى اهللا عليه وسلم دعا له وقال. لمون تأويلهالعلم الذين يع

قال . ودعاؤه صلى اهللا عليه وسلم ال يرد. رواه البخاري وغريه) اللهم فقهه يف الدين وعلمه التأويل(
 وقد. عرضت املصحف على ابن عباس من أوله إىل آخره أقفُه عند كل آية وأسأله عنها: جماهد 

إا من املتشابه الذي ال يعلم أحد : تواترت النقول عنه أنه تكلم يف مجيع معاين القرآن، ومل يقل عن آية
ذكر أن املبتدعة من املعتزلة وحنوهم يستعملون كلمة التأويل مبعىن صرف اللفظ عن ] تأويله إال اهللا

استوىل عليه، فهذا صرف ]: ٥٤:عرافاأل[كقوهلم يف استوى علَى الْعرشِ . ظاهره، كما ذكرنا قريباً
يف السماء : يف السماء علمه، أو: أي] ١٦:امللك[وقوهلم يف أَأَمنتم من في السماِء . اللفظ عن ظاهره

  :وقوهلم. مالئكته، فهذا صرف للفظ عن ظاهره



)١/٤٧١(  

  

 هإِلَي وحالركَةُ والئالْم جرعوال شك أن . الئكته أو إىل علمه أو حنو ذلكتصعد إىل م: أي] ٤:املعارج[ت
هذا تأويل باطل ما أنزل اهللا عليه داللة وال أوضحه وال أمر به، فهذا هو التأويل الذي هو مذموم، 

ال تتأولوا، أو ال تستمعوا إىل هذا التأويل ويراد به صرف اللفظ عن : والذي يذمه السلف ويقولون
القول يف : (عىن التفسري، وكان ابن جرير رمحه اهللا يف تفسريه يقولظاهره، مع أن كلمة التأويل تأيت مب

ومبثل : (، ويقول)اختلف أهل التأويل يف تأويل ذلك: (يف تفسري اآلية ويقول: ، ومراده)تأويل قوله تعاىل
أما يف لغة القرآن فقد وردت كلمة . أهل التفسري: واملراد) الذي قلنا يف ذلك قال أهل التأويل

، وكذلك يف لغة الصحابة، واملراد ا حقيقة الشيء وماهيته وما يئول إليه، وذلك مثل قوله )التأويل(
هل ينتظرون إال أن : حقيقته، أي: فاملراد] ٥٣:األعراف[هلْ ينظُرونَ إِلَّا تأْوِيلَه يوم يأْتي تأْوِيلُه : تعاىل

ونادى أَصحاب الْجنة : تأويل قوله تعاىل: ا فيه، فمثالًوتأويله يعين وقوع م! يقع األمر الذي أُخبِروا به؟
وقوع املناداة، من كون هؤالء يف اجلنة وهؤالء يف النار وهؤالء ينادون ] ٤٤:األعراف[أَصحاب النارِ 

: يهذا تأويل اآلية اليت أخربنا ا، أ: فيقال مثالً. وقوعه: هؤالء، إذا وقع ذلك فهذا هو التأويل، أي
ذَلك خير وأَحسن تأْوِيالً : وكذلك مرجع الشيء يسمى تأويالً، ومنه قوله تعاىل. حقيقة ما وقع

ومنه أيضاً تأويل الرؤيا، كما حكى اهللا عن . أحسن حقيقةً وأحسن مظهراً ومرجِعاً: يعين] ٥٩:النساء[
، مث بعد ]٤:يوسف[مس والْقَمر رأَيتهم لي ساجِدين إِني رأَيت أَحد عشر كَوكَباً والش: يوسف أنه قال

ورفَع أَبويه * وقَالَ ادخلُوا مصر إِنْ شاَء اللَّه آمنِني : أن جاء إخوته وأبواه ودخلوا عليه قال تعاىل عنه
  علَى الْعرشِ وخروا لَه سجداً وقَالَ يا أَبت هذَا

)١/٤٧٢(  

  

وملا دخل اثنان . هذه حقيقتها، فقد وقع ما تؤولُ به: يعين] ١٠٠-٩٩:يوسف[تأْوِيلُ رؤياي من قَبلُ 
قَالَ أَحدهما إِني أَرانِي أَعصر خمراً وقَالَ اآلخر إِني أَرانِي : معه السجن قاال كما حكى اهللا تعاىل عنهما

. حبقيقته وما يئول إليه وما يقع: أي] ٣٦:يوسف[ خبزاً تأْكُلُ الطَّير منه نبئْنا بِتأْوِيله أَحملُ فَوق رأْسي
حقائقها وما تئول : يعين] ٦:يوسف[ويعلِّمك من تأْوِيلِ اَألحاديث : ويف نفس السورة يقول اهللا تعاىل

فَأَما الَّذين في قُلُوبِهِم زيغٌ فَيتبِعونَ ما تشابه منه : تعاىلفالتأويل الذي يف قوله . ترجع إليه: إليه، يعين
 إِلَّا اللَّه أْوِيلَهت لَمعا يمو هأْوِيلاَء تغتابو ةنتاَء الْفغتابتغاء معرفة وقوعه وكيفيته : املراد] ٧:آل عمران[اب

آيات الوزن : هللا، فإذا وقع علموه، وال يقع إال يف يوم القيامة، فمثالًتصوره، وذلك غيب وال يعلمه إال ا
، وأَما من ]٦:القارعة[فَأَما من ثَقُلَت موازِينه : ، وقوله]٨:األعراف[والْوزنُ يومئذ الْحق : كقوله تعاىل



 هازِينوم فَّتمليزان، وما مقداره؟ وما سعة الكفة؟ وكيف نريد تأويل هذا ا: قد يقولون] ٨:القارعة[خ
متيل؟ وكيف تخف ذا وتثْقُل ذا؟ فهذا تأويله ال يعلمه إال اهللا، فنحن ال نعلم حقيقة ذلك الوزن، وال 

فإذا ظهرت املوازين ووزنت فيها . نعلم كيف تكون األعمال أعراضاً حىت توزن، فإمنا يظهر إذا بدت
، هذا تأويل قوله ]٨:األعراف[والْوزنُ يومئذ الْحق :  هذا تأويل قوله تعاىل:األعمال فعند ذلك نقول

وإذا . هذا هو حقيقته: ، هذا تأويله، أي]٤٧:األنبياء[ونضع الْموازِين الْقسطَ ليومِ الْقيامة : تعاىل
 فَأَما من أُوتي كتابه بِيمينِه :هذا تأويل قوله تعاىل: تطايرت الصحف يف األميان والشمائل نقول

  ، وأَما]١٩:احلاقة[

)١/٤٧٣(  

  

 هالمبِش هابتك يأُوت نوقع ذلك فقبل ذلك ال ندري ما هو الكتاب، وكيف يكون : أي]٢٥:احلاقة[م
تابِ ال يغادر مالِ هذَا الْك: الكتاب الذي هو كتاب كبري حيصي األعمال كلها، كما يف قوله تعاىل

اقْرأْ كتابك كَفَى بِنفِْسك الْيوم علَيك : ، وكما يف قوله]٤٩:الكهف[صغريةً وال كَبِريةً إِلَّا أَحصاها 
فهذا ما ال يعلمه إال اهللا، فإذا وقع وأخذت . ، وكيف يقبض ذلك الكتاب باليد]١٤:اإلسراء[حِسيبا 

هذا تأويل تلك اآليات اليت أخرب اهللا فيها بأنه سيقع كذا، : ئل فعند ذلك نقولالكتب باألميان والشما
  .وأن صورته وكيفيته كذا
  ]٢١[شرح العقيدة الطحاوية 

اإلميان باهللا تعاىل كما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى اهللا عليه وسلم نفياً وإثباتاً هو متام اإلميان 
  .مع دالالت النصوص والبعد عن مقاالت أهل الكالموكماله، وال يتم ذلك إال بالوقوف 

  املتشابه يف القرآن واملراد به
…  

)١/٤٧٤(  

  

إن املتشابه احلروف املقطعة يف : وقول األصحاب رمحهم اهللا يف األصول: [قال املؤلف رمحه اهللا تعاىل
ر الناس، فإن كان أوائل السور ويروى هذا عن ابن عباس ، مع أن هذه احلروف قد تكلم يف معناها أكث

معناها معروفاً فقد عرف معىن املتشابه، وإن مل يكن معروفاً وهي املتشابه كان ما سواها معلوم املعىن 
آل [منه آيات محكَمات هن أُم الْكتابِ وأُخر متشابِهات : وأيضا فإن اهللا قال. وهذا املطلوب

والتأويل يف كالم املتأخرين من الفقهاء . عند مجهور العادين، وهذه احلروف ليست آيات ]٧:عمران



واملتكلمني هو صرف اللفظ عن االحتمال الراجح إىل االحتمال املرجوح لداللة توجب ذلك، وهذا هو 
التأويل الذي يتنازع الناس فيه يف كثري من األمور اخلربية والطلبية، فالتأويل الصحيح منه الذي يوافق ما 

. صوص الكتاب والسنة، وما خالف ذلك فهو التأويل الفاسد، وهذا مبسوط يف موضعهدلت عليه ن
وذكر يف التبصرة أن نصري بن حيىي البلخي روى عن عمرو بن إمساعيل بن محاد بن أيب حنيفة عن حممد 
 بن احلسن رمحهم اهللا أنه سئل عن اآليات واألخبار اليت فيها من صفات اهللا تعاىل ما يؤدي ظاهره إىل

وجيب أن يعلم أن املعىن الفاسد . كيف وكيف: منرها كما جاءت ونؤمن ا، وال نقول: التشبيه فقال
الكفري ليس هو ظاهر النص وال مقتضاه، وأن من فهم ذلك منه فهو لقصور فهمه ونقص علمه، وإذا 

علي : قيل وكم من عائب قوالً صحيحاً وآفته من الفهم السقيم و: كان قد قيل يف قول بعض الناس 
حنت القوايف من أماكنها وما علي إذا مل تفهم البقر فكيف يقال يف قول اهللا الذي هو أصدق الكالم 

إن ]. ١:هود[وأحسن احلديث، وهو الكتاب الذي أُحكمت آياته ثُم فُصلَت من لَدنْ حكيمٍ خبِريٍ 
الضالل، وأنه ليس فيه بيان ملا يصلح من االعتقاد، حقيقة قوهلم أن ظاهر القرآن واحلديث هو الكفر و

وال فيه بيان التوحيد والترتيه، هذا حقيقة قول املتأولني، واحلق أن ما دل عليه القرآن فهو حق، وما 
  كان

)١/٤٧٥(  

  

هذا الباب الذي : باطالً مل يدل عليه، واملنازعون يدعون داللته على الباطل الذي يتعني صرفه، فيقال هلم
تحتموه، وإن كنتم تزعمون أنكم تنتصرون به على إخوانكم املؤمنني يف مواضع قليلة حقيقة، فقد ف

فإنكم إذا سوغتم صرف القرآن . فتحتم عليكم باباً ألنواع املشركني واملبتدعني ال تقدرون على سده
ما دل : ن قلتمعن داللته املفهومة بغري دليل شرعي، فما الضابط فيما يسوغ تأويله وما ال يسوغ؟ فإ

وبأي عقل نزن القاطع العقلي؟ فإن : القاطع العقلي على استحالته تأولناه وإال أقررناه، قيل لكم
القرمطي الباطين يزعم قيام القواطع على بطالن ظواهر الشرع، ويزعم الفيلسوف قيام القواطع على 

اهللا تعاىل، وعلى امتناع قيام علم بطالن حشر األجساد، ويزعم املعتزيل قيام القواطع على امتناع رؤية 
أو كالم أو رمحة به تعاىل، وباب التأويالت اليت يدعي أصحاا وجوا باملعقوالت أعظم من أن تنحصر 

أن ال نقر بشيء من معاين الكتاب والسنة حىت : أحدمها: ويلزم حينئذ حمذوران عظيمان. يف هذا املقام
مكان ذلك بالعقل، وكل طائفة من املختلفني يف الكتاب يدعون نبحث قبل ذلك حبوثاً طويلة عريضة يف إ

أن القلوب تنحل عن اجلزم : احملذور الثاين. أن العقل يدل على ما ذهبوا إليه، فيئول األمر إىل احلرية
بشيء تعتقده مما أخرب به الرسول؛ إذ ال يوثق بأن الظاهر هو املراد، والتأويالت مضطربة، فيلزم عزل 

سنة عن الداللة واإلرشاد إىل ما أنبأ اهللا به العباد، وخاصةُ النيب هي اإلنباء، والقرآن هو النبأ الكتاب وال



العظيم، وهلذا جند أهل التأويل إمنا يذكرون نصوص الكتاب والسنة لالعتضاد ال لالعتماد إن وافقت ما 
قد ]. الل، نسأل اهللا العافيةادعوا أن العقل دل عليه، وإن خالفته أولوه، وهذا فتح باب الزندقة واالحن

، ومعلوم ]٧:آل عمران[آيات محكَمات هن أُم الْكتابِ وأُخر متشابِهات : تقدم أن اهللا ذكر يف القرآن
  أن املفسرين قد تكلموا على اآليات كلها، وعلى القرآن كله، ومل يسكتوا عن آية أو

)١/٤٧٦(  

  

ابه، إال أن بعضهم ال يتكلمون على احلروف املقطعة اليت يف أوائل السور، هذه من املتش: آيات فقالوا
وما دام أن القرآن . يراد ذا كذا وكذا، وإن اختلفت اآلراء فيها: وكثري منهم تكلموا عليها، وقالوا

فيها عن قد فسر كله فهذه اآليات املتشاات يظهر أا الكيفيات لألمور الغيبية، أعين األشياء اليت أخرب 
أمور غيبية ولكنا ال نعلم كيفيتها، فإذا أخرب اهللا أن يف اجلنة أاراً جتري فإنا ال ندري ما كيفية تلك 

إىل آخر ] ١٥:حممد[فيها أَنهار من ماٍء غَيرِ آسنٍ وأَنهار من لَبنٍ لَم يتغير طَعمه : األار كقوله تعاىل
جتري على وجه األرض ومع ذلك ال تسيح، وهذا : أي) جتري يف غري أخدود: (أااآلية، ويف احلديث 

وهكذا أيضاً األشجار اليت يف اجلنة، وكذلك األشجار . اهللا أعلم بكيفيته: من علم الغيب الذي نقول
اليت يف النار، ذكر اهللا أن يف النار شجرة الزقوم، فال ندري ما كيفية تلك الشجرة، وكيف ال حتترق 

: فالكيفيات الغيبية هي اليت يتوقف عنها، ويقال. اهللا أعلم، فهو من املتشابه: بالنار، وكل هذا نقول فيه
ويقال أيضاً كذلك يف كيفيات صفات اهللا، فنحن ال ندري ما . اهللا أعلم بكيفيتها فهي من املتشابه

تحقق أن اهللا يعلم اخلفي واجللي كيفيتها إال أنَّ نتحقق معانيها، فنتحقق أن اهللا متكلم بكالم يسمع، ون
وهذا أقرب . اهللا أعلم ا: ويسمع القريب والبعيد وهكذا، ولكن كيفية تلك الصفات نفوضها ونقول

  . ......أا كيفيات األمور الغيبية: األقوال يف اآليات املتشاات، أي
  نقد التأويل

…  

)١/٤٧٧(  

  

حتمال الراجح إىل االحتمال املرجوح بدليل يقترن أما التأويل الذي ذكروه، وهو صرف اللفظ عن اال
به، أو لقرينة تؤيد املرجوح وترجحه، فهذا اصطالح جديد للمتأخرين، مل يكن عند السلف وال يعرفون 
هذا، وهو يف احلقيقة حتريف وتكلف، ويف احلقيقة إذا مجعنا األدلة عرفنا أنه يصعب صرفها، سيما وقد 

إن ظاهر هذه النصوص يوهم التشبيه، : بعد ذلك قد يقولون. فرداااجتمعت الداللة من كل من م



فيوهم أن اهللا مثل خلقه، وإنا إذا أثبتنا الرؤية أو أثبتنا الكالم أو ما أشبه ذلك أثبتنا أنه مثل اخللق واهللا 
، ]٤:اإلخالص[أَحد ولَم يكُن لَه كُفُوا : ، وقال تعاىل]١١:الشورى[لَيس كَمثْله شيٌء : تعاىل يقول
ال يفهم ذلك، : وحنن نقول. إن هذه النصوص أو هذه األدلة يفهم منها التشبيه؛ هكذا قالوا: فيقولون

وحاشا وكال أن تكون صفات اهللا دالة على شيء باطل، أو تكون نصوص القرآن واحلديث دالة على ما 
يه وسلم أوضح، وهو عليه الصالة هو كفر، بل كالم اهللا أفصح الكالم، وكالم نبيه صلى اهللا عل

والسالم أنصح اخللق ألمته، وإذا اجتمعت فصاحته ونصحه، والبيان الذي أعطيه، وأضيف إىل ذلك أن 
إن ظاهره يقتضي كفراً أو حنو : إن ظاهره غري مراد، أو: كالم اهللا واضح الداللة، فال جيوز أن يقال

: ما مرادكم بظاهرها؟ هل تريدون: ونقول. غري مرادظاهر النصوص : وكثرياً ما يقول املتكلمون. ذلك
فاملعىن أن اهللا له عينان ] ١٤:القمر[تجرِي بِأَعينِنا : -مثالً-أن ظاهرها ما يليق باملخلوق؟ وأنا إذا قلنا 

. إنه ظاهرها: فهذا ليس مبراد، ولكن أخطأمت يف قولكم! أو له يدان كأيدي املخلوق؟! كعيين املخلوق؟
ن أن يفهم من نصوص الصفات ما هو ضالل، بل معروف أن صفات اهللا تعاىل تليق به، وإذا وال ميك

إن هللا ذاتاً ال تشبه غريه فكذلك له صفات ال تشبه غريه، فإن القول يف الصفات كالقول : كنتم تقولون
ن مل يظهر يف الذات، حيذو حذوه ومثاله، وإذا كان الكالم واضحاً وفصيحاً فال عربة مبن خفي عليه ومب

  له، كما

)١/٤٧٨(  

  

أنا علي أن آيت : علي حنت القوايف من أماكنها وما علي إذا مل تفهم البقر يقول هذا الشاعر: قال القائل
كذلك كالم اهللا : بالكالم الفصيح، وأختار الكالم البليغ، ولكن إذا مل يفهموا فلست مبلوم، فيقال

هانكم أنتم وليس النقص يف كالم اهللا، فكالم اهللا سبحانه واضح، واضح، وإذا مل تفهموا فالنقص يف أذ
وكالم رسوله عليه الصالة والسالم واضح وفصيح، ولكن ما أتيتم إال من سوء أفهامكم ومن سوء 

وعلى كل حال معلوم أم ما . تفكريكم، وإال فلو أعطيتم الكالم حقه لقلتم بأنه ال يدل على حمذور
 ارتسم يف أذهام وأفكارهم أن صفات اهللا كصفات املخلوق، وأن النصوص دالة خابوا يف ذلك إال ملا

  .على ما هو تشبيه، فعند ذلك أكثروا من البحث ومن التنقيب حىت وقعوا فيما وقعوا فيه مما هو حتريف
  أمراض القلوب الناشئة من التشبيه والتعطيل

…  

)١/٤٧٩(  

  



النفي والتشبيه مرضان ) ق النفي والتشبيه زل ومل يصب الترتيهومن مل يتو: (قوله: [قال رمحه اهللا تعاىل
وكالمها مذكور يف . مرض شبهة، ومرض شهوة: من أمراض القلوب، فإن أمراض القلوب نوعان

، فهذا مرض ]٣٢:األحزاب[فَال تخضعن بِالْقَولِ فَيطْمع الَّذي في قَلْبِه مرض : القرآن، قال تعاىل
وأَما الَّذين في : ، وقال تعاىل]١٠:البقرة[في قُلُوبِهِم مرض فَزادهم اللَّه مرضا : ال تعاىلالشهوة، وق

 ِسهِما إِلَى رِجسرِج مهتادفَز ضرم فهذا مرض الشبهة وهو أردأ من مرض ]١٢٥:التوبة[قُلُوبِهِم ،
الشهوة، ومرض الشبهة ال شفاء له إن مل يتداركه اهللا الشهوة؛ إذ مرض الشهوة يرجى له الشفاء بقضاء 

والشبهة اليت يف مسألة الصفات نفيها وتشبيهها، وشبهة النفي أردأ من شبهة التشبيه، فإن شبة . برمحته
النفي رد وتكذيب ملا جاء به الرسول صلى اهللا عليه وسلم، وشبهة التشبيه غلو وجماوزة للحد فيما جاء 

لَيس كَمثْله شيٌء : وتشبيه اهللا خبلقه كفر؛ فإن اهللا تعاىل يقول.  عليه وسلمبه الرسول صلى اهللا
، وهذا ]١١:الشورى[وهو السميع البصري : ، ونفي الصفات كفر؛ فإن اهللا تعاىل يقول]١١:الشورى[

ل الكالم يف رده تشبيه اخلالق باملخلوق، وهذا الذي يتعب أه: أحد نوعي التشبيه، فإن التشبيه نوعان
وإبطاله، وأهله يف الناس أقل من النوع الثاين الذين هم أهل تشبيه املخلوق باخلالق، كعباد املسيح وعزير 
والشمس والقمر واألصنام واملالئكة والنار واملاء والعجل والقبور واجلن وغري ذلك، وهؤالء هم الذين 

ومن مل يتوق النفي : (قول الطحاوي].  شريك لهأرسلت إليهم الرسل يدعوم إىل عبادة اهللا وحده ال
يريد بالنفي نفي الصفات أو املبالغة يف نفيها، ويريد بالتشبيه إثبات أن ). والتشبيه زل ومل يصب الترتيه

صفات اهللا كصفاتنا، فيكون بذلك مشبهاً، ومذهب األئمة وأهل السنة وسط بني املذهبني، فإم 
  ه فقد كفر، ومن نفى ماإن من شبه اهللا خبلق: يقولون

)١/٤٨٠(  

  

املشبه يعبد صنماً، : ويقول بعضهم. وصف اهللا به نفسه فقد كفر، وليس يف إثبات صفات اهللا تشبيه
 يعبد إهلاً واحداً فرداً صمداً، وأخذ ذلك ابن القيم يف -املثبت: يعين-واملعطل يعبد عدماً، واملوحد 

ن املشبه عابد األوثان كال وال خنليه من أوصافه إن املعطل عابد لسنا نشبه ربنا بصفاتنا إ: النونية بقوله
هللا يد كأيدينا، وهللا وجه كوجوهنا، وما : قد غلوا يف اإلثبات، فقالوا: البهتان فالذين شبهوا يقال فيهم

ين أما الذ.  وهذا فيه أم عبدوا األوثان واألصنام-تعاىل اهللا-أشبه ذلك، فوقعوا يف تشبيه اخلالق خبلقه 
اهللا تعاىل : الذين نفوا هذه الصفات ونفوا كل الصفات، فقالوا: نفوا فإم يف احلقيقة مل يثبتوا خالقاً، أي

ال يعلم، وال يتكلم، وال يسمع، وال يرى، وليس له يد، وليس له وجه، وليس له كذا وكذا، آل م 
ا أم ملا جاءم هذه النصوص صارت مث قد عرفن. األمر إىل أن صاروا يعبدون عدماً، وال يثبتون خالقاً

خمالفة ملا يف أفكارهم، فسلطوا عليها التأويالت، وفتحوا باب التأويل لغريهم ممن أنكروا حقيقة املعاد 



كالفالسفة، وفتحوا باب التأويل للذين أنكروا األحكام واألوامر والنواهي كغالة الصوفية وكالباطنية 
فالذي يريد . لذين جلبوا الشر وفتحوا بابه على اإلسالم واملسلمنيوحنوهم، فأصبحوا يف احلقيقة هم ا

السالمة هو الذي يتوقى مرض التشبيه ومرض التعطيل، مرض النفي ومرض اإلثبات الزائد الذي هو 
غلو يف اإلثبات، جعلهما الشارح كاألمراض، واملعروف أن املرض هو الذي ينهك اجلسم حىت يلزم 

مرض قلب، : ملرض املعروف، ولكن هذا مرض األبدان؛ ألن املرض نوعانصاحبه الفراش، هذا هو ا
ما أنزل اهللا داًء إال أنزل له : (فمرض البدن يعاجل عند األطباء وله أدوية، ففي احلديث. ومرض بدن

مرض الشبهة، ومرض : ، ولكن املرض الشديد هو مرض القلب، ومرض القلب أيضاً نوعان)شفاء
فَال تخضعن : و الشهوة إىل الزنا أو إىل املعاصي وحنوها، كما قال تعاىلومرض الشهوة ه. الشهوة

عطْملِ فَيبِالْقَو  

)١/٤٨١(  

  

 ضرم ي قَلْبِهي فى اهللا املرأة أن ترقق كالمها، فإنه إذا مسعها الفاسق طمع يف ]٣٢:األحزاب[الَّذ ،
الشبهة فهو أشد، فمرض الشهوة قد يزول بالعفة أما مرض . االتصال ا، هذا مرض شهوة الزنا وحنوه

أو بالنكاح احلالل، أما مرض الشبهة فإنه الذي يتمكن يف القلب، فهذان املرضان من أشد أمراض 
وذكر أن مرض التعطيل أشد، وذلك ألن املشبه غال به . الشبهة، أعين مرض التشبيه، ومرض التعطيل

 ولكن الذي يقول ذلك فئة قليلة، فالذين -عاىل اهللا عن ذلكت-اإلثبات إىل أن وقع يف أن اهللا كخلقه 
  . ......يذهبون إىل التشبيه قليلون بالنسبة إىل املعطلة فإم كثريون

  السالمة يف الرباءة من مرضي التشبيه والتعطيل
…  

ن وعلى كل حال فنحن نربأ إىل اهللا وحنذر من كال املرضني، فمرض التعطيل أشد ألن أهله أكثر، وأل
الدعايات إليه أكثر، وقد يتكرر كثري يف كالم العلماء النهي عن التعطيل وعن التشبيه، فيقولون يف 

نقبلها ونتقبلها من غري حتريف وال : ويقولون. أمروها كما جاءت بال كيف: آيات الصفات وأحاديثها
وكذلك .  األشياءفينفون عنها هذه. تأويل، ومن غري تشبيه وال متثيل، ومن غري تكييف وال تعطيل

وللَّه : ينفون عنها اإلحلاد الذي هو امليل ا عما قصد ا، فإن اهللا تعاىل ذم فاعل ذلك، قال تعاىل
باألمساء احلسىن، وذَروا الَّذين يلْحدونَ في أَسمائه : يعين] ١٨٠:األعراف[اَألسماُء الْحسنى فَادعوه بِها 

واإلحلاد يف أمسائه إنكار حقائقها أو إنكار دالالا، . اتركوهم وابتعدوا عنهم: يعين] ١٨٠:األعراف[
فعلينا أن نتجنب هذه األشياء، ]. ٤٠:فصلت[إِنَّ الَّذين يلْحدونَ في آياتنا ال يخفَونَ علَينا : وقال تعاىل

منرها كما : نا القرآن ومسعنا األحاديث وقلناومن أمهها اإلحلاد يف أمساء اهللا، واإلحلاد يف آياته، فإذا قرأ



  .جاءت ونرته ربنا عما ال يليق به، سلمنا من هذه األمراض كلها إن شاء اهللا
  ترتيه اهللا عن الشبيه والكفؤ

…  

)١/٤٨٢(  

  

فإن ربنا جل وعال موصوف بصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية : (قوله: [قال رمحه اهللا تعاىل
يشري الشيخ رمحه اهللا إىل أن ترتيه الرب تعاىل هو وصفه كما وصف ).  أحد من الربيةليس يف معناه

موصوف بصفات : نفسه نفياً وإثباتاً، وكالم الشيخ هنا مأخوذ من معىن سورة اإلخالص، وقوله
من ) انيةمنعوت بنعوت الفرد: (وقوله]. ١:اإلخالص[قُلْ هو اللَّه أَحد : الوحدانية مأخوذ من قوله تعاىل

) ليس يف معناه أحد من الربية: (وقوله]. ٣-٢:اإلخالص[لَم يلد ولَم يولَد * اللَّه الصمد : قوله تعاىل
، وهو أيضاً مؤكد ملا تقدم من إثبات الصفات ]٤:اإلخالص[ولَم يكُن لَه كُفُوا أَحد : من قوله تعاىل
متقاربان، فالوصف للذات والنعت للفعل، وكذلك : ن، وقيلوالوصف والنعت مترادفا. ونفي التشبيه

إن الوحدانية للذات، والفردانية للصفات، فهو تعاىل : الوحدانية والفردانية، وقيل يف الفرق بينهما
موحد يف ذاته متفرد بصفاته، وهذا املعىن حق ومل ينازع فيه أحد، ولكن يف اللفظ نوع تكرير، وللشيخ 

 التكرير يف مواضع من العقيدة، وهو باخلطب واألدعية أشبه منه بالعقائد، والتسجيع رمحه اهللا نظري هذا
ليس يف معناه أحد من : (، أكمل يف الترتيه من قوله]١١:الشورى[ولَيس كَمثْله شيٌء . باخلطب أليق

 ربنا جل وعال فإن: (قصد الطحاوي رمحه اهللا بذلك الزيادة يف التوضيح واإلثبات؛ فإن قوله)]. الربية
يؤكد بذلك ما ) موصوف بصفات الوحدانية، منعوت بنعوت الفردانية، ليس يف معناه أحد من الربية

تقدم من إثبات الصفات ونفي التشبيه، فاهللا سبحانه وتعاىل هو الواحد األحد، موصوف بأنه هو الواحد، 
وما من إِلَه إِلَّا إِلَه واحد : ، ويف قوله]١٦٣:البقرة[وإِلَهكُم إِلَه واحد : وقد ذكر ذلك يف قوله

فالوحدانية ال شك أا خاصة به، فهو الواحد يف صفاته، وهو الواحد يف ذاته، ومعناه أنه ]. ٧٣:املائدة[
  كذلك هذا دل عليه قول. ال يصلح أن يكون معه خالق غريه وال معبود سواه

)١/٤٨٣(  

  

: ؛ فإن األحد يراد به املتوحد جبميع اخلصائص، وكذلك قوله]١:اإلخالص[أَحد قُلْ هو اللَّه : اهللا تعاىل
دل عليه كونه مل يلد ومل يولد؛ فإن اهللا تعاىل نزه نفسه عن الولد يف عدة ) منعوت بنعوت الفردانية(

ير ابن آيات رداً على من جعل هللا ولداً، كالنصارى الذين قالوا املسيح ابن اهللا، واليهود يف قوهلم عز



أَصطَفَى : وكفار العرب يف جعلهم املالئكة بنات اهللا، رد اهللا عليهم ذلك وأنكر عليهم يف قوله تعاىل. اهللا
 نِنيلَى الْبع اتناثًا : ، ويف قوله تعاىل]١٥٣:الصافات[الْبنِ إِنمحالر ادبع مه ينكَةَ الَّذالئلُوا الْمعجو

لْقَهوا خهِدأَلُونَ أَشسيو مهتادهش بكْتتس ١٩:الزخرف[م.[  
  واجب املسلم مع ربه تعاىل يف صفاته

…  
فواجب املسلم أن يرته ربه تعاىل عن الصفات احملدثات، وعن صفات اخللق اليت ختتص م، وأن يعتقد 

قص وعن العيب، وأن أن هللا سبحانه صفات الكمال اليت يعرف منها أنه هو الواحد األحد املرته عن الن
إن -صفاته ختتص بذاته، وأنه مرته عما ال يليق به، فإذا عرف ذلك عرف بذلك أنه مت بذلك توحيده 

فالواجب إثبات ما يليق باهللا، وترتيهه عن مشاة :  وصلحت عقيدته، فصالحها ذين األمرين-شاء اهللا
بذلك يرد على الطوائف املنحرفة الذين غلوا املخلوقني، سواٌء يف الذات أو يف الصفات أو يف األفعال، ف

فمن مل يتوق النفي والتشبيه زل ومل يصب الترتيه، وهو سبحانه . يف اإلثبات والذين زادوا يف النفي
ال : أي) وليس يف معناه أحد من الربية: (موصوف بصفات الكمال مرته عن صفات النقص، وقوله

  .، ومن أقر ا عصمه اهللا تعاىل من األخطاءيشبهه أحد من خملوقاته، هذه خالصة العقيدة
  مصطلحات أهل الكالم وكيفية التعامل معها

…  

)١/٤٨٤(  

  

وتعاىل عن احلدود والغايات واألركان واألعضاء واألدوات، ال : (قوله: [قال املؤلف رمحه اهللا تعاىل
خ رمحه اهللا مقدمة، وهي أذكر بني يدي الكالم على عبارة الشي). حتويه اجلهات الست كسائر املبتدعات

أن للناس يف إطالق مثل هذه األلفاظ ثالثة أقوال، فطائفة تنفيها، وطائفة تثبتها، وطائفة تفصل وهم 
املتبعون للسلف، فال يطلقون نفيها وال إثباا إال إذا بني ما أثبت ا فهو ثابت، وما نفي ا فهو منفي؛ 

طالحهم فيها إمجال وإام كغريها من األلفاظ االصطالحية، ألن املتأخرين قد صارت هذه األلفاظ يف اص
فليس كلهم يستعملها يف نفس معناها اللغوي، وهلذا كان النفاة ينفون ا حقاً وباطالً، ويذكرون عن 

مثبتها ما ال يقولون به، وبعض املثبتني هلا يدخل فيها معىن باطالً خمالفاً لقول السلف وملا دل عليه 
وليس لنا أن نصف اهللا تعاىل . زان، ومل يرد نص من الكتاب وال من السنة بنفيها وال إثبااالكتاب واملي

مبا مل يصف به نفسه وال وصفه به رسوله نفياً وال إثباتاً، وإمنا حنن متبعون ال مبتدعون، فالواجب أن 
. ه اهللا ورسوله نفيناه فما أثبته اهللا ورسوله أثبتناه، وما نفا-أعين باب الصفات-ينظر يف هذا الباب 

واأللفاظ اليت ورد ا النص يعتصم ا يف اإلثبات والنفي، فنثبت ما أثبته اهللا ورسوله من األلفاظ 



واملعاين، وننفي ما نفته نصوصهما من األلفاظ واملعاين، وأما األلفاظ اليت مل يرد نفيها وال إثباا فال تطلق 
عىن صحيحاً قبل، لكن ينبغي التعبري عنه بألفاظ النصوص دون حىت ينظر يف مقصود قائلها، فإن كان م

األلفاظ املة إال عند احلاجة مع قرائن تبني املراد واحلاجة، مثل أن يكون اخلطاب مع من ال يتم 
والشيخ رمحه اهللا تعاىل أراد الرد ذا الكالم على املشبهة . املقصود معه إن مل خياطب ا وحنو ذلك

تعاىل اهللا عما يقولون -يب وأمثاله القائلني إن اهللا جسم، وإنه جثة وأعضاء، وغري ذلك كداود اجلوار
   فاملعىن الذي أراده الشيخ رمحه اهللا من النفي الذي ذكره هنا-علواً كبرياً

)١/٤٨٥(  

  

حق، ولكن حدث بعده من أدخل يف عموم نفيه حقاً وباطالً، فيحتاج إىل بيان ذلك، وهو أن السلف 
الطريقة يف هذا هي ما ذكر ]. ن على أن البشر ال يعلمون هللا حداً، وأم ال حيدون شيئاً من صفاتهمتفقو

: هو الكتاب والسنة، أي: والنقل. يف باب األمساء والصفات أن الرجوع إىل النقل، وال دخل للعقل
لك ألن العقول ال النقل الصحيح؛ ألنه منقول لنا بنقل ثابت وليس فيه تشكيك، فنقتصر على النقل، وذ

تستطيع أن تتدخل يف هذا األمر، وال أن تعرف حقائقه، وال أن تفكر تفكرياً تتدخل فيه، فإذا قال 
ما للعقول وألمر الغيب؟ هذا : إن هذا الوصف ال يقره العقل أو ال يثبته، فاجلواب أن نقول: املتكلمون

إن الطحاوي الذي هو صاحب املنت : كنقول بعد ذل. من أمر الغيب، والعقول حمجوزة عن هذا األمر
رمحه اهللا عاش يف أواخر عهد السلف، وبعدما أحدث كثري من املبتدعة، وبعدما انتشر أهل البدع 

ومتكنوا، فهناك مبتدعة املشبهة الذين بالغوا يف اإلثبات حىت شبهوا اخلالق باملخلوقني، ومنهم هذا الذي 
خرى هم املعطلة، ومنهم أكابر املعتزلة، كأيب اهلذيل العالف ، وطائفة أ. حكى عنه، وهو داود اجلواريب 

و أيب علي اجلبائي ، وكذلك اجلاحظ ، وسائر املعتزلة بالغوا يف النفي، فعطلوا اهللا تعاىل عن صفات 
الكمال، واشتهرت أقوال هؤالء وأقوال هؤالء، إال أن املعطلة أكثر من املشبهة؛ ألن النفوس تنفر من 

يه، فلما كان كذلك ألف الطحاوي هذه الرسالة وقصد بذلك الرد على هؤالء وهؤالء، إثبات التشب
فأثبت فيها الصفات كما يليق باهللا، ورد فيها على املشبهة الذين بالغوا يف اإلثبات، وتكلم ذه 

احلدود والغايات واألركان واألعضاء واألدوات واجلهات : الكلمات، وإن كان األفضل تركها، أعين
ست، فاألوىل تركها؛ ألن املتكلمني الذين هم النفاة صاروا ينفون ا حقاً وباطالً، فلما أدخلوا فيها ال

كذلك ذكر أن للناس يف . حقاً كان األوىل أن ينفى الباطل بعبارة كرمية ليس فيها شيء من الشبهة
  قول أنه ال جيوز: استعماهلا ثالثة أقوال

)١/٤٨٦(  

  



وميكن أن يكون هناك قول رابع، وهو التوقف عنها، . وز نفيها، وقول بالتفصيلإثباا، وقول أنه ال جي
هذه من األمور املبتدعة، فنحن ال نثبتها إطالقاً وال ننفيها، ولكن التفصيل : فال إثبات وال نفي، فيقال

اجلهات؟ ماذا تريدون باحلدود؟ وماذا تريدون باألعضاء واألدوات؟ وماذا تريدون ب: أوىل، وهو أن يقال
فاحلق الذي تنفونه عربوا عنه بعبارة كرمية، والباطل الذي تنفونه أيضاً . ففي كالمكم هذا حق وباطل

عربوا عنه بعبارة كرمية حىت نوافقكم على نفي الباطل وخنالفكم يف نفي احلق، ونتحقق أن الصواب مع 
األوىل عدم إطالق هذه اللفظة، : ، فنقول)تعاىل عن احلدود: (قال. من أثبت ال مع من نفى، أو حنو ذلك
. الذين قالوا إنه يتعاىل عن احلدود؛ ألن احلد له تفسريان كما سيأيت: ولكن الذين أطلقوها هلم عذر، أي

وكذلك الغايات واألركان واألعضاء واألدوات إىل آخرها، فاألوىل التوقف عن ذلك، فنقتصر على ما 
 بذاته فوق مساواته على عرشه علي على خلقه، وأنه سبحانه إن اهللا تعاىل: أثبته اهللا، حيث إننا نقول

قريب من عباده يطلع عليهم وال خيفى عليه منهم خافية، وأنه موصوف بصفات الكمال مرته عن 
  .النقائص، فإذا أثبتنا ذلك مل يدخل علينا أهل البدع حبجة، ومل جيدوا علينا قوالً أننا ممثلة أو حنو ذلك

  ة ال حيدون اهللا تعاىلبيان أن أهل السن
…  

)١/٤٨٧(  

  

كان سفيان وشعبة ومحاد بن زيد ومحاد بن سلمة وشريك : قال أبو داود الطيالسي : [قال رمحه اهللا تعاىل
كيف؟ وإذا سئلوا قالوا : وأبو عوانة ال حيدون وال يشبهون وال ميثلون، يروون احلديث وال يقولون

فعلم أن مراده أن اهللا يتعاىل عن أن حييط ) جز عن اإلحاطة خلقهوقد أع: (وسيأيت يف كالم الشيخ. باألثر
مب : أحد حبده، ال أن املعىن أنه غري متميز عن خلقه منفصل عنهم مباين هلم، سئل عبد اهللا بن املبارك 

ومن املعلوم أن احلد يقال . انتهى. حبد: حبد؟ قال: قيل. بأنه على العرش بائن من خلقه: نعرف ربنا؟ قال
 ما ينفصل به الشيء ويتميز به عن غريه، واهللا تعاىل غري حال يف خلقه وال قائم م، بل هو القيوم على

القائم بنفسه املقيم ملا سواه، فاحلد ذا املعىن ال جيوز أن يكون فيه منازعة يف نفس األمر أصالً؛ فإنه ليس 
، وهو أن حيده العباد )العلم والقول(: وأما احلد مبعىن. وراء نفيه إال نفي وجود الرب، ونفي حقيقته

مسعت الشيخ أبا عبد الرمحن : فهذا منتف بال منازعة بني أهل السنة، قال أبو القاسم القشريي يف رسالته
مسعت سهل بن عبد اهللا التستري ، : مسعت أبا احلسن العنربي : مسعت منصور بن عبد اهللا : السلمي 

اهللا موصوفة بالعلم غري مدركة باإلحاطة وال مرئية باألبصار يف ذات : يقول وقد سئل عن ذات اهللا فقال
دار الدنيا، وهي موجودة حبقائق اإلميان من غري حد وال إحاطة وال حلول، وتراه العيون يف العقىب ظاهراً 
يف ملكه وقدرته، قد حجب اخللق عن معرفة كنه ذاته، ودهلم عليه بآياته، فالقلوب تعرفه، والعيون ال 



عرفنا أن األوىل ترك اخلوض يف .]. ، ينظر إليه املؤمنون باألبصار من غري إحاطة وال إدراك ايةتدركه
ذكر احلد، ولكن السلف رمحهم اهللا قصدوا باإلثبات بيان أن الرب تعاىل متميز عن خلقه، فإنه فوق 

نه ليس يف ذاته إ: وقوهلم. بائن من خلقه: مساواته، وعلى عرشه، وعلي على خلقه، وهذا معىن قوهلم
  شيء من خملوقاته، وال يف خملوقاته شيء من ذاته، يردون بذلك على احللولية الذين تقدم

)١/٤٨٨(  

  

قوهلم بأول الكتاب، فيقصدون بذلك اجلواب الواضح بأن الرب سبحانه وتعاىل بذاته فوق مساواته على 
خللق حد وهو معىن البينونة، ويتوقفون بينه وبني ا: أي) حبد: (عرشه، وأنه بائن من خلقه، ومعىن قوهلم

  .عند هذا
  إثبات صفة اليد وحنوها وبيان أا ليست أعضاء وال أدوات

…  
وأما لفظ األركان واألعضاء واألدوات فيتسلط ا النفاة على نفي بعض الصفات : [قال رمحه اهللا تعاىل

له يد ووجه ونفس، :  عنه يف الفقه األكربالثابتة باألدلة القطعية، كاليد والوجه، قال أبو حنيفة رضي اهللا
إن يده قدرته : كما ذكر تعاىل يف القرآن من ذكر اليد والوجه والنفس، فهو له صفة بال كيف، وال يقال

وهذا الذي قاله اإلمام رضي اهللا عنه ثابت باألدلة القاطعة، قال . انتهى. ونعمته ألن فيه إبطال الصفة
واَألرض جميعا قَبضته يوم الْقيامة : ، وقال تعاىل]٧٥:ص[سجد لما خلَقْت بِيدي ما منعك أَنْ ت: تعاىل

 ينِهمبِي اتطْوِيم اتموالس٦٧:الزمر[و[وقال تعاىل ، : ههجإِلَّا و كالٍء هيكُلُّ ش]٨٨:القصص[ ،
اللِ وذُو الْج كبر هجقَى وبيامِ وي : ، وقال تعاىل]٢٧:الرمحن[اِإلكْرا فم لَمال أَعفِْسي وي نا فم لَمعت

 فِْسك١١٦:املائدة[ن[ةَ : ، وقال تعاىلمحالر فِْسهلَى نع كُمبر بكَت]وقال تعاىل]٥٤:األنعام ، :
وقال صلى اهللا ]. ٢٨:آل عمران[ه نفْسه ويحذِّركُم اللَّ: ، وقال تعاىل]٤١:طه[واصطَنعتك لنفِْسي 

خلقك اهللا بيده، وأسجد لك مالئكته، : (عليه وسلم يف حديث الشفاعة ملا يأيت الناس آدم فيقولون له
لما : إن املراد باليد القدرة، فإن قوله: وال يصح تأويل من قال. احلديث) وعلمك أمساء كل شيء

 يدبِي لَقْتبقدريت مع تثنية اليد، ولو صح ذلك لقال إبليس: صح أن يكون معناه، ال ي]٧٥:ص[خ :
وال . وأنا أيضاً خلقتين بقدرتك فال فضل له علي بذلك، فإبليس مع كفره كان أعرف بربه من اجلهمية

  دليل هلم يف

)١/٤٨٩(  

  



؛ ألنه تعاىل مجع ]٧١:يس[ا أَنعاما فَهم لَها مالكُونَ أَولَم يروا أَنا خلَقْنا لَهم مما عملَت أَيدين: قوله تعاىل
: األيدي ملا أضافها إىل ضمري اجلمع ليتناسب اجلمعان اللفظيان للداللة على امللك والعظمة، ومل يقل

مما : بتثنية اليد مضافة إىل ضمري اجلمع، فلم يكن قوله) يدينا(مضافاً إىل ضمري املفرد، وال ) أيدي(
ما عيندأَي ٧١:يس[لَت [نظري قوله : يدبِي لَقْتا خمل]وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم عن ]٧٥:ص ،

ولكن ال ). حجابه النور لو كشفه ألحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه: (ربه عز وجل
 جزء املاهية، واهللا تعاىل هو إا أعضاء أو جوارح أو أدوات أو أركان، ألن الركن: يقال هلذه الصفات

 -تعاىل اهللا عن ذلك-األحد الصمد ال يتجزأ سبحانه وتعاىل، واألعضاء فيها معىن التفريق والتعضية 
واجلوارح فيها معىن االكتساب ]. ٩١:احلجر[الَّذين جعلُوا الْقُرآنَ عضني : ومن هذا املعىن قوله تعاىل

الت اليت ينتفع ا يف جلب املنفعة ودفع املضرة، وكل هذه املعاين واالنتفاع، وكذلك األدوات هي اآل
منتفية عن اهللا تعاىل، وهلذا مل يرد ذكرها يف صفات اهللا تعاىل، فاأللفاظ الشرعية صحيحة املعاين ساملة من 

فاسد االحتماالت الفاسدة، فلذلك جيب أن ال يعدل عن األلفاظ الشرعية نفياً وال إثباتاً لئال يثبت معىن 
تعاىل عن احلدود : (قوله]. أو ينفى معىن صحيح، وكل هذه األلفاظ املة عرضة للمحق واملبطل

حنن : هذا النفي تسلط به النفاة على الصفات، فقالوا: يقول) والغايات واألركان واألعضاء واألدوات
إلمام الطحاوي ، فتسلطوا ننفي عن اهللا تعاىل األعضاء واألركان واألدوات، وهذا قول السلف ومنهم ا

بذلك على نفي الصفات الثابتة باألدلة، فنفوا صفة الوجه هللا، ونفوا صفة النفس، ونفوا صفة اليد اليت 
أثبتها، وصفة العني أو األعني اليت أثبتها، وغري ذلك من الصفات الواردة يف القرآن والسنة نفوها ذه 

  إا: اجلملة، وقالوا

)١/٤٩٠(  

  

والشارح رمحه اهللا بني أن الصفات ثابتة عن السلف، أعين الصفات . ا أركان، وإا أدواتأعضاء، وإ
بلْ يداه مبسوطَتان : اليت أثبتها اهللا تعاىل، فأثبت اهللا لنفسه صفة اليد أو اليدين يف قوله تعاىل

آل [ الْخير إِنك علَى كُلِّ شيٍء قَدير ، بِيدك]١:امللك[، تبارك الَّذي بِيده الْملْك ]٦٤:املائدة[
، فأضاف ]٧٥:ص[ما منعك أَنْ تسجد لما خلَقْت بِيدي : ، وكذلك قوله خماطباً إبليس]٢٦:عمران

اهللا تعاىل لنفسه صفة اليدين، فدل على أا صفة ثابتة وإن كانت ال تشبه صفة املخلوق، وال يدي 
ويستدل على إثبات صفة اليد بأن اهللا تعاىل ذكرها يف هذه اآليات، . اهللا أعلم بكيفيتها: الاملخلوق، ويق

بلْ : ، وذكرها مثناة مضافة إىل ضمري املفرد كما يف قوله]١:امللك[بِيده الْملْك : فذكرها مفردة يف قوله
 انوطَتسبم اهد٦٤:املائدة[ي[ويف قوله ، :بِي لَقْتا خمل يد]وذكرها بصيغة اجلمع ولكن ]. ٧٥:ص

، فهنا ]٧١:يس[أَولَم يروا أَنا خلَقْنا لَهم مما عملَت أَيدينا أَنعاما : مضافة إىل ضمري اجلمع يف قوله تعاىل



ع الذي يؤتى به للتعظيم، فاهللا تعاىل يذكر نفسه بضمري اجلم) نا ( ذكرها مضافة إىل ضمري اجلمع 
حنن أمرنا بكذا، وحنن فعلنا كذا، وهو واحد لكن يريد : للداللة على التعظيم، كما يقول أحد امللوك

، إِنا ]١:الكوثر[إِنا أَعطَيناك : فاهللا تعاىل يعظم نفسه بضمري اجلمع، كما يف قوله تعاىل. بذلك التعظيم
 ا لَكنح١:الفتح[فَت[ِّا الذلْنزن نحا نإِن ، كْر]٩:احلجر[ انمقَس نحن ،]فكذلك قوله]٣٢:الزخرف ، :

، الضمري للجمع للداللة على العظمة وأنه املستحق ألن يعظم، فهذا معىن ]٧١:يس[مما عملَت أَيدينا 
مجع اليد ومجع الضمري كل ذلك ألجل ] ٧١:يس[مما عملَت أَيدينا : ضمري اجلمع هنا؛ ألنه قال

  وأثبت النيب صلى اهللا عليه وسلم لربه صفة اليدين. لعظمةا

)١/٤٩١(  

  

ميني اهللا مألى ال تغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ : (يف قوله صلى اهللا عليه وسلم
، ويف قوله )فإنه مل يغض ما يف ميينه، وبيده األخرى القسط خيفض ويرفع! خلق السماوات واألرض؟

، ويف )املقسطون عند اهللا يوم القيامة عن ميني الرمحن، وكلتا يديه ميني مباركة: (هللا عليه وسلمصلى ا
بيده : ويف رواية-يقبض اهللا السماوات بيمينه ويقبض األرض بشماله : (قوله صلى اهللا عليه وسلم

ن؟ وقرأ قوله أنا امللك، أين ملوك األرض؟ أين اجلبارون؟ أين املتكربو:  مث يهزهن ويقول-األخرى
: ، وقرأ أيضاً ملا سئل عن ذلك قول اهللا تعاىل])١٦:غافر[لمنِ الْملْك الْيوم للَّه الْواحد الْقَهارِ : تعاىل

 ينِهمبِي اتطْوِيم اتموالسو ةاميالْق موي هتضا قَبيعمج ضاَألروالشك أن هذه أدلة دالة]. ٦٧:الزمر[و 
وقد أورد ابن كثري رمحه اهللا . على إثبات هذه الصفة، فيثبتها أهل السنة كما يليق باهللا سبحانه وتعاىل

وما قَدروا اللَّه حق قَدرِه واَألرض جميعا قَبضته : أدلة كثرية يف إثبات صفة اليد عند تفسري قوله
  ].٦٧:الزمر[

  أدلة إثبات صفة الوجه والنفس
…  

)١/٤٩٢(  

  

وال تطْرد الَّذين يدعونَ ربهم بِالْغداة والْعشي : أما صفة الوجه فذكرت يف اآليات كثرياً، كقوله تعاىل
 ههجونَ ورِيد٥٢:األنعام[ي[لَى : ، وقوله تعاىلاَألع هبر هجاَء وغتإِلَّا اب]ٍء : ، وقوله]٢٠:الليليكُلُّ ش

اله ههجإِلَّا و وكذلك احلديث النبوي يف قوله صلى اهللا عليه . ، وحنوها من اآليات]٨٨:القصص[ك
: ، ويف قوله)حجابه النور لو كشفه ألحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه: (وسلم



بني أن ينظروا جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وما بني القوم و(
، وحنو ذلك من األدلة، فهذه أدلة واضحة من )إىل رم إال رداء الكربياء على وجهه يف جنة عدن

كَتب ربكُم علَى : وكذلك صفة النفس، ذكر اهللا ذلك بقوله. الكتاب والسنة على إثبات هذه الصفة
ما في نفِْسي وال أَعلَم ما في نفِْسك تعلَم : ، وقوله عن عيسى]٥٤:األنعام[نفِْسه الرحمةَ 

، وقوله يف آيات كثرية يذكر اهللا تعاىل فيها إثبات هذه الصفة، فصفة النفس ذكرها اهللا ]١١٦:املائدة[
  .تعاىل وأثبتها وهو أعلم بنفسه، ورسوله أعلم مبرسله، فيقتصر على ما جاء يف الكتاب والسنة

  لكالمالسالمة يف ترك مصطلحات أهل ا
…  

)١/٤٩٣(  

  

مث اعتذر الشارح عن الطحاوي يف استعماله هلذه الكلمات، وذكر أنه قصد حقاً، وأن هذه الصفات ال 
تسمى أركاناً وال تسمى أدواتاً، وال تسمى أعضاًء، واستدل بأن األعضاء واحدها عضو وهو ما يتجزأ 

] ٩١:احلجر[الَّذين جعلُوا الْقُرآنَ عضني : وما ميكن أن يتجزأ، واهللا مرته عن ذلك، وقرأ قول اهللا تعاىل
وعلى كل حال كان األوىل أن ال تذكر هذه األشياء؛ ألن فيها حقاً وباطالً، فينفى . أقساماً وأجزاًء: يعين

ا حق وباطل؛ فإن النفاة الذين هم اجلهمية وحنوهم نفوا ا مجيع الصفات، وتسلطوا على ما ورد يف 
إنه أعضاء، وإنه أركان، وإنه أدوات، فلما تسلطوا ا احتاج أهل السنة إىل أن :  وقالواالنصوص فنفوه،

الصفات لو أثبتناها ال يصدق عليها أا أركان وال أا : يبينوا أن الصفات ال تدخل يف هذا املعىن، فقالوا
  .أدوات وال أا أعضاء وحنو ذلك

  لفظ اجلهة وداللته
…  

)١/٤٩٤(  

  

وأما لفظ اجلهة فقد يراد به ما هو موجود وقد يراد به ما هو معدوم، ومن املعلوم : [ تعاىلقال رمحه اهللا
أنه ال موجود إال اخلالق واملخلوق، فإذا أريد باجلهة أمر موجود غري اهللا تعاىل كان خملوقاً، واهللا تعاىل ال 

يد باجلهة أمر عدمي وهو ما حيصره شيء، وال حييط به شيء من املخلوقات تعاىل اهللا عن ذلك، وإن أر
إنه يف جهة ذا االعتبار فهو صحيح، فمعناه أنه فوق : فوق العامل فليس هناك إال اهللا وحده، فإذا قيل

ونفاة لفظ اجلهة الذين يريدون بذلك نفي . العامل حيث انتهت املخلوقات، فهو فوق اجلميع عال عليه



إنه يف جهة : ة، وأنه كان قبل اجلهات، وأن من قالالعلو يذكرون من أدلتهم أن اجلهات كلها خملوق
يلزمه القول بقدم شيء من العامل، أو أنه كان مستغنياً عن اجلهة مث صار فيها، وهذا األلفاظ وحنوها إمنا 
تدل على أنه ليس يف شيء من املخلوقات، سواٌء مسى جهة أو مل يسم، وهذا حق، ولكن اجلهة ليست 

تباري، وال شك أن اجلهات ال اية هلا، وما ال يوجد فيها ال اية له، فليس أمراً وجودياً بل أمر اع
ال حتيط به اجلهات الست كسائر (هذا تفسري أو إيضاح ملا ذكره الطحاوي من أنه ]. مبوجود

وقصد الطحاوي صحيح، وهو أن الرب سبحانه وتعاىل ال حييط به شيء من خلقه؛ ألن ) املبتدعات
وال يحيطُونَ بِه علْما : وقد قال تعاىل) حتويه أو حتصره( حتيط به جهة مبعىن اجلهات خملوقة، فال

، فإذا كانوا ال حييطون به ]٢٥٥:البقرة[وال يحيطُونَ بِشيٍء من علْمه إِلَّا بِما شاَء : ، وقال]١١٠:طه[
واجلهات الست . اهللا؛ هذا هو قصدهال حتصره أو حتويه، تعاىل : علماً فكذلك املخلوقات ال حتيط به، أي

ال حيصره : معروفة، وهي الفوق والتحت واليمني واليسار واألمام واخللف، فمعىن أا ال حتيط به، أي
مث ال ينايف ذلك أن يوصف اهللا تعاىل بأنه فوق عباده يف . جهة منها، بل هو أعظم من ذلك كما يشاء

حاطة وال غري ذلك، وقد دلت األدلة الشرعية على جهة العلو، ولكن ال يلزم من ذلك حصر وال إ
  وصف

)١/٤٩٥(  

  

الرب سبحانه وتعاىل بصفة العلو، وسيتكلم الشارح على ذلك بتوسع يف أثناء الكتاب، ويذكر األدلة 
، ]١٨:األنعام[وهو الْقَاهر فَوق عباده : الدالة على أنه تعاىل فوق خملوقاته كما يشاء، قال اهللا تعاىل

  .، وكذلك غريها من األدلة]٥٠:النحل[يخافُونَ ربهم من فَوقهِم : وقال
  استدراك على املصنف رمحه اهللا تعاىل

…  
هو حق ) ال حتويه اجلهات الست كسائر املبتدعات: (وقول الشيخ رمحه اهللا تعاىل: [قال رمحه اهللا تعاىل

و حميط بكل شيء وفوقه، وهذا املعىن هو الذي أراده باعتبار أنه ال حييط به شيء من خملوقاته، بل ه
ال : (فإذا مجع بني كالميه وهو قوله. الشيخ رمحه اهللا ملا يأيت يف كالمه أنه تعاىل حميط بكل شيء وفوقه

علم أن مراده أن اهللا تعاىل ) حميط بكل شيء وفوقه: (وبني قوله) حتويه اجلهات الست كسائر املبتدعات
 حييط به شيء كما يكون لغريه من املخلوقات، وأنه تعاىل هو احمليط بكل شيء العايل ال حيويه شيء وال
أن إطالق مثل هذا اللفظ مع ما فيه من اإلمجال : أحدمها: لكن بقي يف كالمه شيئان. على كل شيء

واالحتمال كان تركه أوىل، وإال تسلط عليه وألزم بالتناقض يف إثبات اإلحاطة والفوقية ونفي جهة 
العلو، وإن أجيب عنه مبا تقدم من أنه إمنا نفى أن حيويه شيء من خملوقاته، فاالعتصام باأللفاظ الشرعية 



يفهم منه أنه ما من مبتدع إال وهو حموي، ويف هذا نظر؛ فإنه ) كسائر املبتدعات: (أن قوله: الثاين. أوىل
خر وإال لزم التسلسل، وإن أراد أمراً إن أراد أنه حموي بأمر وجودي فممنوع؛ فإن العامل ليس يف عامل آ

عدمياً فليس كل مبتدع يف العدم، بل منها ما هو داخل يف غريه كالسماوات واألرض يف الكرسي وحنو 
ذلك، ومنها ما هو منتهى املخلوقات كالعرش، فسطح العامل ليس يف غريه من املخلوقات قطعاً للتسلسل 

إن األوىل عدم استعمال : يقول: األوىل: هاتني املالحظتنيالحظ الشارح على صاحب املنت ]. كما تقدم
  هذه األلفاظ ملا فيها من اإلام، وملا فيها من العموم الذي تسلط به

)١/٤٩٦(  

  

على نفي جهة ) ال حتويه اجلهات الست: (األعداء أو املبتدعة على نفي ما هو حق؛ فإم تسلطوا بقوله
دوات على نفي صفات الكمال، وجعلوا هذا دليالً هلم، مع أن العلو، وبنفي األعضاء واألركان واأل

: الحظ أن قوله: الثانية. هذا غري مراد للطحاوي رمحه اهللا، بل مراده حق كما بينه واعتذر عنه الشارح
 حتويها جهة من اجلهات، وهذا ليس -املخلوقات: يعين-يفهم منه أن املبتدعات ) كسائر املبتدعات(

وعلى كل . س كل املوجودات حموية حوا جهة من اجلهات، ومثل بالعامل وما أشبههلي: بصحيح، فيقول
حال فاالقتصار على السنة واالقتصار على ما ورد يف األدلة الشرعية هو الصحيح الواضح، وهو الذي 

ليس فيه توقع وال شك، وفيه كفاية، فاالقتصار على األدلة الصحيحة والسنة الصرحية فيه الكفاية 
قنع، وكذلك االستدالل بعبارات السلف، فالسلف رمحهم اهللا يعربون بعبارات واضحة، ففيها وامل

: قال رمحه اهللا تعاىل. الكفاية عن التعبري بعبارات مومهة استعملها املتأخرون وأدخلوا فيها حقاً وباطالً
هذا أصل معناها، ومنه ) عاجلمي: (ال مبعىن) البقية: (مبعىن) سائر(وميكن أن جياب عن هذا اإلشكال بأن [

فيكون مراده غالب املخلوقات ال مجيعها؛ إذ السائر على . السؤر، وهو ما يبقيه الشارب يف اإلناء
، فيكون املعىن أن اهللا تعاىل غري حموي كما يكون أكثر املخلوقات حموياً، )اجلميع(أدل منه على ) الغالب(

إن اهللا ليس :  يظن بالشيخ رمحه اهللا تعاىل أنه ممن يقول وال-تعاىل اهللا عن ذلك-بل هو غري حموي بشيء 
داخل العامل وال خارجه بنفي النقيضني كما ظنه بعض الشارحني، بل مراده أن اهللا تعاىل مرته عن أن 

حييط به شيء من خملوقاته، أو أن يكون مفتقراً إىل شيء منها، العرش أو غريه، ويف ثبوت هذا الكالم 
فة رضي اهللا عنه نظر؛ فإن أضداده قد شنعوا عليه بأشياء أهون منه، فلو مسعوا مثل عن اإلمام أيب حني

هذا الكالم لشاع عنهم تشنيعهم عليه به، وقد نقل أبو مطيع البلخي عنه إثبات العلو كما سيأيت ذكره 
  .إن شاء اهللا تعاىل

)١/٤٩٧(  

  



إن يف ثبوته عن اإلمام نظراً، : فلذلك قلتوظاهر هذا الكالم يقتضي نفيه، ومل يرد مبثله كتاب وال سنة، 
وإن األوىل التوقف يف إطالقه؛ فإن الكالم مبثله خطر، خبالف الكالم مبا ورد عن الشارح كاالستواء 
والرتول وحنو ذلك، ومن ظن من اجلهال أنه إذا نزل إىل مساء الدنيا كما أخرب الصادق صلى اهللا عليه 

وراً بني طبقتني من العامل، فقوله خمالف إلمجاع السلف خمالف وسلم يكون العرش فوقه، ويكون حمص
ملا كان بعض املنتميني إىل أيب حنيفة قد دخلهم شيء من التفسري يف العقيدة نسبوا إليه ]. للكتاب والسنة
إن اهللا تعاىل ال داخل العامل وال خارجه، وهذا ال شك أنه ال يقوله أبو حنيفة ، بل أبو : أنه ممن يقول

فة قد أثبت االستواء، وأثبت أن اهللا تعاىل فوق عرشه، وأنه يدعى من أعلى، وأن العباد إذا دعوه حني
رفعوا إليه أيديهم متضرعني إليه، واستدل بذلك كله على أن اهللا تعاىل فوق عباده، ومل يقل هذه املقالة 

يب حنيفة وال غريه من األئمة فعلى هذا ال يظن بأحد من أئمة اإلسالم كأ. الشنيعة اليت يستعملها النفاة
املتبعني املقتدى م أم يدخلون يف هذه األمور املبتدعة اليت فيها تعطيل اهللا تعاىل ونفي يف صفات 

كماله؛ وذلك ألن صفات الكمال ثابتة هللا سبحانه وتعاىل عقالً ونقالً، والصفات اليت أثبتها كلها صفات 
ص فنفاها، ونفي النقص كمال، هذه هي طريقة أهل السنة، أم كمال، واليت نفاها ألا تشتمل على نق

ينفون عن اهللا الصفات اليت نفاها عن نفسه؛ ألن يف نفيها إثباتاً ألضدادها، وذلك كله من صفات 
وال شك أن املسلم إذا اعتقد أن ربه تعاىل قريب جميب، واعتقد أنه عليم حكيم، واعتقد أنه . الكمال

ذلك يف كل حاالته عظم قدر ربه يف قلبه وأكثر من دعائه، وتعلق قلبه برجائه مسيع بصري، واستحضر 
وخافه حق اخلوف واستعد للقائه وعظمه غاية التعظيم، وهذا هو السر يف تقرير أهل السنة هلذه 

  .الصفات حىت يعرف املسلمون صفات رم فيعبدوه حق عبادته
  ]٢٢[شرح العقيدة الطحاوية 

)١/٤٩٨(  

  

 األدلة الشرعية والعقلية على علو اهللا تعاىل على خلقه، فيجب اإلميان به دون النظر إىل قد تواترت
وأيضاً جيب اإلميان باإلسراء واملعراج، وهو من الغيب الذي ثبت للصديق مرتلة . اللوازم الباطلة

  .الصديقية اإلميان به، فعلى املؤمن أن يثبت عقيدته ويصدق بكل ما صح به الدليل
   تعاىل أصله ومثرتهدين اهللا

…  
حنمد اهللا على كل حال، ونعوذ به من حال أهل النار، وحنمد اهللا أن جعلنا مسلمني وأعاذنا من شر 
البدع واملبتدعني، وحنمد اهللا أن اختار لنا دين اإلسالم ورضيه لنا ديناً، وأمت علينا نعمته وأكمل لنا 

دين اإلسالم الذي اختاره . انه أن يثبتنا عليه إىل املماتالدين، وحنمد اهللا أن ثبتنا على دينه، نسأله سبح



اهللا هلذه األمة هو دينه الباقي، وهو دين األنبياء كلهم أوهلم وآخرهم، وأصله معرفة العبد ربه ودينه 
ونبيه، أصله االعتراف باهللا تعاىل رباً وإهلاً ومدبراً، أصله التوحيد الذي هو إفراد اهللا بالعبادة، فبعد أن 

عترف العبد بأنه سبحانه رب األرباب ومسبب األسباب ال إله غريه وال رب سواه يعقد على ذلك قلبه ي
عقداً حمكماً، فيحمله هذا االعتقاد على أن يبادر إىل الطاعة وأن يبتعد عن املعصية، وحيمله هذا االعتقاد 

رخص عنده كل شيء يف سبيل على أن يتفاىن يف خدمة ربه ويف عبادته، وحيمله هذا االعتقاد على أن ي
وحيمله هذا االعتقاد على أن يهجر يف ذات اهللا كل قريب وكل بعيد، وعلى . رضا ربه سبحانه وتعاىل

أن يرضي اهللا بسخط الناس كائناً من كان، وعلى أن يلتمس رضا اهللا جبميع ما ينفق وجبميع ما ميلك 
 سهالً رخيصاً عنده؛ ذلك ألنه يعلم أن رضا ولو طلب منه ربه أن يبذل نفسه وأن يبذل ماله لكان ذلك

ولكن ذلك كله يتوقف على عقيدة . ربه فيه الفوز وفيه السعادة، وفيه حتصيل خريي الدنيا واآلخرة
القلب العقيدة السليمة الصحيحة اليت هي معرفة اهللا تعاىل بكامل صفاته، معرفته مبا يستحقه من صفات 

  اء احلسىن والصفات العلى اليت يستحق ا أن يعظم حقالكمال ونعوت اجلالل، وإثبات األمس

)١/٤٩٩(  

  

التعظيم، وأن يطاع فال يعصى، وأن يذكر فال ينسى، وأن يشكر فال يكفر، ويستحق أن يعبد حق 
عبادته ويطاع حق طاعته، وتلك العقيدة إذا رسخت يف القلب ومتكنت منه فلن تزعزعها شبهة، ولن 

والشك أن هذه العقيدة ملا رسخت يف قلوب . عوائق ومهما كانت الظروفيزيلها مزيل مهما كانت ال
إِنَّ اللَّه اشترى من الْمؤمنِني أَنفُسهم : الصحابة رضي اهللا عنهم رأينا هلا اآلثار، ونزل فيهم قول اهللا تعاىل

ه فَيقْتلُونَ ويقْتلُونَ وعدا علَيه حقا في التوراة واِإلجنيلِ وأَموالَهم بِأَنَّ لَهم الْجنةَ يقَاتلُونَ في سبِيلِ اللَّ
 اللَّه نم هدهفَى بِعأَو نمو آنالْقُرونتذكر أن كل من اعتقد هذه . إىل آخر اآليات].. . ١١١:التوبة[و

 بعمله، ويعرف بتفانيه حبيث ال العقيدة وثبتت يف قلبه ثبوتاً ورسخت رسوخ اجلبال أنه يعرف بذلك
تأخذه يف اهللا لومة الئمة، ولو دعي إىل أن خيرج من ماله ونفسه ملا توقف يف ذلك، فهذه عالمة الصدق 

ولَو أَنا كَتبنا : روي عن ابن عباس رضي اهللا عنه يف قول اهللا تعاىل. وعالمة الصادق يف هذه العقيدة
أنا من : يقول] ٦٦:النساء[سكُم أَوِ اخرجوا من ديارِكُم ما فَعلُوه إِلَّا قَليلٌ منهم علَيهِم أَن اقْتلُوا أَنفُ

وهكذا . ذلك القليل، لو كتب اهللا علينا أن نقتل أنفسنا لفعلنا، أو أن خنرج من أموالنا وديارنا خلرجنا
إلميان كامل اإلميان يؤمن بأن كل مؤمن، ولكن كل مؤمن صادق وكل مؤمن مصدق وكل مؤمن سليم ا

ما عند اهللا خري وأبقى، ويؤمن بأن ربه هو الذي أعطاه، وهو الذي ميلكه، وهو الذي طلب منه سبحانه 
إذاً فمعرفة العقيدة اإلسالمية اليت هي عقيدة املسلمني . وتعاىل هذا الطلب، فيهون عليه ذلك الطلب



 هو معرفة اهللا سبحانه وتعاىل بأمسائه وصفاته، وهذا -لناكما ق-مهمة غاية األمهية، وأصل هذه العقدية 
  مب عرفت ربك؟: هو السبب يف أن الرب سبحانه تعرف إىل عباده، فإذا قيل لك

)١/٥٠٠(  

  

، وأكرب ]٣٧:فصلت[ومن آياته اللَّيلُ والنهار والشمس والْقَمر : بآياته وخملوقاته، قال تعاىل: فقل
السماوات واألرض، بل ومن خملوقاته خلقك بنفسك، خلق جنس اإلنسان، وخلق األرض وما خملوقاته 

بث فيها من دابة، وال شك أن هذه من أكرب اآليات الدالة على أنه خالق وعلى كل شيء قدير، وإذا 
ت فيعرفه العباد ويصفونه بصفا. كان هو اخلالق هلذا اخللق فإنه كما قال ابن كثري املستحق للعبادة

الكمال، فيصفونه بأنه هو السميع الذي ال حيجب مسعه شيء، وال تشتبه عليه األصوات، وبأنه البصري 
الذي ال يستر بصره حجاب، وبأنه يرى عباده مهما كان ويرى كل شيء وال ختفى عليه من عباده 

بأنه خافية، وبأنه العليم الذي يعلم كل ما دق وجل، وكل ما قدم وحدث، وكل كبرية وصغرية و
الرحيم بعباده، وبأنه عزيز ذو انتقام، وبأنه صادق الوعد، وبأنه مالك امللك، وبأنه كامل الصفات له 

فيتعلمون هذه . الصفات الكاملة اليت أثىن ا على نفسه سبحانه ووصفه ا رسوله، فيصفونه بذلك
ا يكون هلا تأثري يف قلوم بعد الصفات وأدلتها، وإذا عرفوا أدلتها ال شك أم، وتأثريها يف قلو

رسوخها بأن تنطق ألسنتهم بذكره، وختشع قلوم هليبته، وتشتغل أبدام كلها بطاعته سبحانه، 
ويعرفون ما حيبه فيتقربون إليه بكل حمبوب، ويعرفون ما يكرهه ويبغضه فيبتعدون عنه غاية البعد، 

أيها األخ -إذاً فاهتم . يز على علم العقيدةويعرفون أسباب رضاه فيأتون ا، فذلك هو السبب يف الترك
 بعلم العقيدة حىت ترسخها يف قلبك ويف قلب كل مسلم، وتعرف بذلك صادق العقيدة من -املسلم

  . ......غريه الذي يعبد اهللا على شفا جرف
  املعصية دليل على نقص قدر الرب يف القلب

…  

)٢/١(  

  

 كل من رأيته مرتكباً لشيء من املعاصي، فإن ذلك لنقص واعلم أن كل من رأيته مقصراً يف الطاعة، أو
قدر ربه يف قلبه، فقدر اهللا تعاىل وعظمة الرب يف القلب ال شك أن هلا تأثريها، فإذا نقص قدرها يف 
القلب ظهرت املعاصي، وظهر التقصري يف الطاعات، وظهر ارتكاب شيء من املكروهات أو من 

مال اإلميان وثبوته ورسوخه يف القلب وعلى نقصه، وهذا هو احملرمات، فهذه عالمة واضحة على ك



السبب يف تركيزنا على علم العقيدة يف هذا الدرس، وكذلك غرينا من الذين يهتمون به يف هذه العقيدة 
الطحاوية، ويف غريها من كتب العقائد، فليهتم املسلمون بأمر عقيدم، وليعرفوا فوائدها، وليتعبدوا 

  .رم مبوجبها
  ثبات صفة علو اهللا تعاىل على خلقهإ

…  
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مسعت : وقال شيخ اإلسالم أبو عثمان إمساعيل بن عبد الرمحن الصابوين : [قال املؤلف رمحه اهللا تعاىل
. يرتل بال كيف: سئل أبو حنيفة فقال:  يقول-بعد روايته حديث الرتول-األستاذ أبا منصور بن محشاذ 

 نفي ذلك لضعف علمه مبعاين الكتاب والسنة وأقوال السلف، ولذلك وإمنا توقف من توقف يف. انتهى
. ال مباين وال حمايث، وال داخل العامل وال خارجه: ينكر بعضهم أن يكون فوق العرش، بل يقول

ويقول . فيصفونه بصفة العدم واملمتنع، وال يصفونه مبا وصف به نفسه من العلو واالستواء على العرش
هو وجود كل موجود، وحنو ذلك، تعاىل اهللا عما يقول : ل موجود، أو يقولبعضهم حبلوله يف ك

وسيأيت إلثبات صفة العلو هللا تعاىل زيادة بيان عند الكالم على قول . الظاملون واجلاحدون علواً كبرياً
هر من صفات اهللا سبحانه وتعاىل أنه القا]. إن شاء اهللا تعاىل) حميط بكل شيء وفوقه: (الشيخ رمحه اهللا

يخافُونَ : ، وقال تعاىل]١٨:األنعام[وهو الْقَاهر فَوق عباده وهو الْحكيم الْخبِري : فوق عباده، قال تعاىل
 هِمقفَو نم مهبذا القهر الذي مقتضاه الغلبة واإلحاطة، والقهر]٥٠:النحل[ر هو قوة : ، فيؤمن العباد

تصرف يف العباد ليس هلم قدرة على التصرف يف أنفسهم بدون اختيار اهللا الغلبة، مبعىن أنه غالب م
ومن صفاته سبحانه أنه هو العلي جبميع أنواع العلو، علو القدر وعلو القهر وعلو . وقضائه وتدبريه

الذات، وكذلك فوقية القدر وفوقية القهر وفوقية الذات، وال شك أن هذه الصفات قد دلت عليها 
ة من اآليات القرآنية واألحاديث النبوية اليت هي مرجع اإلسالم يف االستدالل، فمرجع األدلة السمعي

. املسلمني يف استدالهلم على صفات رم هذه النصوص الثابتة املنقولة عن نبيهم نقالً ثابتاً متواتراً
 شيء عليم؛ والشك أن هذا اإلثبات للفوقية جبميع أنواعها يستلزم أن يكون الرب سبحانه وتعاىل بكل

  فإنه إذا كان قاهراً لعباده وقادراً عليهم وعاملاً م ومطلعاً عليهم، ويرى صغريهم وكبريهم وخفيهم
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واملخلوقون حقريون بالنسبة إىل عظمة رم، . وجليهم، كان ذلك داالً على عظمته وعلى إحاطته
ض اليت حنن عليها والسماوات اليت فوقنا فاملخلوق الذي هو اإلنسان جزء صغري من خملوقات اهللا، واألر

وما قَدروا اللَّه حق قَدرِه : وحميطة بنا جزء صغري أيضاً من خملوقات اهللا سبحانه وتعاىل، قال تعاىل
 ينِهمبِي اتطْوِيم اتموالسو ةاميالْق موي هتضا قَبيعمج ضاَألراألرض قبضته، ، فإذا كانت ]٦٧:الزمر[و

قال ابن عباس رضي اهللا ! وما قدره يف هذا الكون؟! والسماوات مطويات بيمينه فما مقدار اإلنسان؟
ما السماوات واألرض يف كف الرمحن إال كحبة خردل يف يد أحدكم، وحبة اخلردل هي أصغر : عنهما

ذا قبض أحدكم حبة خردل إ: ما يتصور من احلبوب، فاخلردل شجر معروف وحبه صغري جداً، فيقول
كذلك السماوات السبع واألرضون السبع يقبضها اهللا وكأا حبة ! يف كفه هل حيس بأا تشغل مكاناً؟

فإذاً هذا دليل على العظمة، وأن علوه سبحانه وتعاىل فوق عباده ال ينايف علمه، . خردل يف يد أحدكم
 رؤيته هلم وقربه منهم وهيمنته عليهم ونظره إليهم وال ينايف اطالعه، وال ينايف علمه بعباده، وال ينايف

وعلمه بأحواهلم وبأقواهلم ومساعه ألصوام، وما أشبه ذلك، أال يكون العبد مستحضراً لذلك يف كل 
حاالته حىت يعبد ربه غاية العبادة، وحىت خيافه غاية اخلوف، إذاً فمن أصل عقيدة أهل السنة االعتقاد 

كذلك عليه أن يعرف العقائد الفاسدة .  ال ينايف علمه وقربه واطالعه على عبادهبالفوقية هللا، وأن ذلك
فيجتنبها، أو يركز على عقيدة السلف واألئمة وأهل السنة ويعرض عما سواها من عقائد املبتدعة، 

إنه ال فوق وال : كوحدة الوجود واحللوليني وحنوهم من الفرق الضالة الذين أنكروا علو اهللا وقالوا
تعاىل -إنه حال يف املخلوقات بذاته : إن وجوده هو وجود الكون، أو: أو. ت، وال مباين وال حمايثحت

  ، فكل أولئك مل يثبت اإلميان يف قلوم ومل ترسخ معرفة اهللا وعقيدة-اهللا عما يقولون
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أو أن وجوده هو اإلسالم يف أفئدم، فوسوس إليهم الشيطان أن ذات اهللا حالة فيكم أو يف كل مكان، 
وجود الكون أو ما أشبه ذلك، يريدون بذلك أن يربروا مذاهبهم، فعلى املسلم أن يعرف العقيدة 

  . ......السليمة وأن يعتقدها ويتعبد هللا تعاىل مبوجبها
  اإلسراء واملعراج وما ورد فيهما

…  
يه وسلم وعرج بشخصه يف واملعراج حق، وقد أسري بالنيب صلى اهللا عل: (قوله: [قال رمحه اهللا تعاىل

 ا كَذَباليقظة إىل السماء، مث إىل حيث شاء اهللا من العال، وأكرمه اهللا مبا شاء، وأوحى إليه ما أوحى م
اآللة : أي. مفعال من العروج: املعراج. ، فصلى اهللا عليه يف اآلخرة واألوىل]١١:النجم[الْفُؤاد ما رأَى 

رتلة السلَّم، لكن ال نعلم كيف هو، وحكمه كحكم غريه من املغيبات يصعد، وهو مب: اليت يعرج فيها أي



) وقد أسري بالنيب صلى اهللا عليه وسلم وعرج بشخصه يف اليقظة: (وقوله. نؤمن به وال نشتغل بكيفيته
كان اإلسراء بروحه ومل يفْقد جسده، نقله ابن إسحاق عن عائشة و : فقيل: اختلف الناس يف اإلسراء

كان : لكن ينبغي أن يعرف الفرق بني أن يقال. ضي اهللا عنهما، ونقل عن احلسن البصري حنوهمعاوية ر
كان بروحه دون جسده، وبينهما فرق عظيم، فعائشة و معاوية رضي اهللا : اإلسراء مناماً، وبني أن يقال

 األمرين؛ إذ ما يراه وفرق ما بني. أسري بروحه ومل يفْقد جسده: كان مناماً، وإمنا قاال: عنهما مل يقوال
النائم قد يكون أمثاالً مضروبة للمعلوم يف الصورة احملسوسة، فريى كأنه قد عرج به إىل السماء وذُهب 

به إىل مكة وروحه مل تصعد ومل تذهب، وإمنا ملك الرؤيا ضرب له املثال، فما أرادا أن اإلسراء كان 
رقت اجلسد مث عادت إليه، وجيعالن هذا من خصائصه؛ مناماً، وإمنا أرادا أن الروح ذاا أسري ا ففا

مرة : كان اإلسراء مرتني: فإن غريه ال تنال ذات روحه الصعود الكامل إىل السماء إال بعد املوت وقيل
) مث استيقظت: (يقظةً ومرة مناماً، وأصحاب هذا القول كأم أرادوا اجلمع بني حديث شريك وقوله

  وبني سائر
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بل ثالث : ومنهم من قال. مرة قبل الوحي ومرة بعده: بل كان مرتني: وكذلك منهم من قال. الروايات
وكلما اشتبه عليهم لفظ زادوا مرة للتوفيق، وهذا يفعله ضعفاء . مرة قبل الوحي ومرتني بعده: مرات

 اهلجرة بسنة، أهل احلديث، وإال فالذي عليه أئمة النقل أن اإلسراء كان مرة واحدة مبكة بعد البعثة قبل
  ].......بسنة وشهرين، ذكره ابن عبد الرب: وقيل

  إثبات اإلسراء واملعراج من عقائد أهل السنة
…  

من عقائد أهل السنة اإلميان بأن النيب صلى اهللا عليه وسلم عرج به إىل السماء وفرضت عليه الصلوات 
 أو حنوها، وكذلك من عقائدهم اخلمس يف ليلة املعراج، وأن ذلك كان مبكة قبل اهلجرة بثالث سنني

سبحانَ الَّذي أَسرى بِعبده لَيلَاً من الْمسجِد : وقد ذكر اهللا تعاىل اإلسراء، قال تعاىل. ثبوت اإلسراء
 لَهوا حكْناري بى الَّذاَألقْص جِدسامِ إِلَى الْمرأخرب يف احلديث أنه أسري به، يعين] ١:اإلسراء[الْح :

ذُهب به من مكة إىل أن وصل إىل املسجد األقصى الذي هو مسجد إيلياء، املسجد األقصى الذي هو 
هذا املسجد هو أحد املساجد الثالثة، ويعرف باملسجد األقصى، وهو قبلة النيب صلى اهللا . اآلن معروف

إنه : راً، فلذلك يقالعليه وسلم قبل اهلجرة، وبعد اهلجرة أيضاً ظل يستقبله ستة عشر أو سبعة عشر شه
إنه مسرى النيب صلى اهللا عليه وسلم، وهو أحد املساجد الثالثة اليت تشد إليها : ويقال. أوىل القبلتني

املسجد احلرام ومسجدي : ال تشد الرحال إال إىل ثالثة مساجد: (الرحال، قال صلى اهللا عليه وسلم



جل فضل الصالة فيه، فالصالة فيه تعدل مخسمائة مبعىن أنه جيوز أن يسافر إليه أل) هذا واملسجد األقصى
صالة يف غريه، والصالة يف املسجد النبوي تعدل ألف صالة يف غريه إال املسجد احلرام، والصالة يف 

فمسجد . املسجد احلرام مبائة ألف كما ورد ذلك يف األحاديث، فهذه الثالثة هي اليت يشد إليها الرحال
  دس أو البيت املقدس الذي بناه سليمان عليه السالم، وقدإيلياء يسمى مسجد بيت املق
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: والصحيح أنه بين قدمياً، ثبت يف احلديث أنه عليه السالم سئل. إنه أول من بناه: وقيل. إنه جدده: قيل
: الكم بينهما؟ ق: قيل. املسجد األقصى: مث ماذا؟ قال: قيل. املسجد احلرام: أي املساجد بين أوالً؟ قال(

إن إبراهيم جدده، فعلى : ، فدل على أنه بين قدمياً؛ ألن املسجد احلرام بناه إبراهيم، وقيل)أربعون عاماً
فاحلاصل أنه عليه الصالة والسالم أسري به ليالً من املسجد احلرام، . هذا يكون املسجد األقصى قدمياً

. ك، وأنه أَمهم كما يف بعض الرواياتمن مكة إىل املسجد األقصى، وأنه جمع له األنبياء هنا: أي
إن املسافر إىل بيت املقدس يذهب شهراًَ : فأنكرت كفار قريش ملا أخربهم بأنه أسري به وكذبوه وقالوا

حىت إن بعض من كان ! هذا كذب وهذا حمال! ويرجع شهراً، وأنت تذهب يف ليلة وترجع يف ليلتك؟
! إن صاحبك زعم أنه الليلة وصل إىل الشام ورجع:  بكر قد أسلم رجع عن اإلسالم، ولكن ملا قيل أليب

صدق، إين أصدقه فيما هو أبعد من ذلك، أصدقه أن خرب السماء يرتل عليه صباحاً ومساًء، : فقال
ويف بعض األحاديث أنه أتاه جربيل ! فكيف ال أصدقه إذا أسري به إىل املسجد األقصى مث رجِع به؟

هذه الدابة هي كما خلق اهللا، وكان الرباق يضع حافره عند منتهى طرفه، ومعه دابة يقال هلا الرباق، 
فخطوته الواحدة مد البصر، يضع حافره عند منتهى طرفه، أي أن سريه أسرع من حملة البصر، فقطع 

  .هذه املسافة يف هذه اللحظات، ووصل إىل هناك مث رجع، وهذا هو اإلسراء
  هللا عليه وسلماإلسراء واملعراج بروحه وجسده صلى ا

…  

)٢/٧(  

  

والصحيح أنه أسري ببدنه وبروحه، وأن اإلسراء كان يقظةً ال مناماً، وذلك ألن قريشاً أنكرت هذا 
إن ذلك منام، أو إن ذلك أحالم أو رؤيا لصدقوه؛ : اإلسراء واستبعدته، ومل تكن تنكر املنامات، فلو قال
صل إىل كذا وكذا وهو نائم على فراشه مل يفارقه، ألن اإلنسان يرى يف منامه أنه قطع مسافات وأنه و

فيعترفون بذلك، ولكن ملا أخربهم ذا كذبوه، فدل على أن اإلسراء كان جبسده، وأنه ركب الرباق 



حقيقةً وذهب ورجع، وأخربهم بآيات وبدالالت، واستوصفوا منه بيت املقدس، واستوصفوا املسجد 
اً، ويف بعض الروايات أن اهللا تعاىل جلَّاه له ملا التبس عليه األقصى، فعند ذلك وصفه هلم وصفاً دقيق

هذا مكان كذا وهذا مكان : بعض األشياء، فكشفه له وصوره أمامه فصار يصفه وهم يسألونه فيقول
كذا، مع أنه مل يأته إال تلك اللحظة أو تلك اللحظات، فاعترفوا بأن الوصف مطابق ملا هو عليه يف 

إن اإلسراء بالروح فقط، أي : وهناك من يقول. ان يقظةًَ ال مناماً، جبسده وبروحهفاإلسراء ك. احلقيقة
أن روحه خرجت وفارقت جسده، وأن اجلسد بقي ليس فيه روح، وأن الروح صارت خلفتها فوصلت 

وما : إىل ذلك املكان، ولكن هذا قول من األقوال قد استدلوا عليه بقول اهللا تعاىل يف سورة اإلسراء
عج آني الْقُرةَ فونلْعةَ الْمرجالشاسِ ولنةً لنتإِلَّا ف اكنيي أَرا الَّتيؤا الرولكن الرؤيا ]٦٠:اإلسراء[لْن ،

ليست مطلق احللم، بل الرؤيا كل شيء يرى ويراه اإلنسان يسمى رؤيا، فرؤية األشخاص، قد تسمى 
  .يف اللغة رؤيا

  األدلة على املعراج
…  

)٢/٨(  

  

أما املعراج فاملعراج هو الصعود إىل السماء، وقد دل عليه من القرآن آيات كرميات يف أول سورة 
ثُم دنا * وهو بِاُألفُقِ اَألعلَى * ذُو مرة فَاستوى * علَّمه شديد الْقُوى : النجم، يف قوله سبحانه وتعاىل

-٥:النجم[ما كَذَب الْفُؤاد ما رأَى * فَأَوحى إِلَى عبده ما أَوحى * ينِ أَو أَدنى فَكَانَ قَاب قَوس* فَتدلَّى 
فإن هذا دليل على أنه رفع جسده حىت كان قاب قوسني أو أدىن، والقوس معروف، . إخل اآليات] ١١

اآليات وحنوها داللتها على أنه فهذه . هبط: وهو اآللة اليت يرمى ا، يعين أنه دنا من ربه فتدىل، يعين
عندها جنةُ * عند سدرة الْمنتهى * ولَقَد رآه نزلَةً أُخرى : رفع وأنه أسري به وأنه رأى امللَك يف قوله

الْكُبرى لَقَد رأَى من آيات ربه * ما زاغَ الْبصر وما طَغى : وقوله]. ١٥-١٣:النجم[الْمأْوى 
كل ذلك كان يف املعراج حني عرِج ]. ١٢:النجم[أَفَتمارونه علَى ما يرى : وقوله]. ١٨-١٧:النجم[

. به، واآليات فيها إمجال ذلك، واألحاديث فيها التفصيل لذلك كله، كما هو معروف يف كتب احلديث
د ابن كثري يف أول تفسري سورة اإلسراء فاألحاديث اليت يف اإلسراء يف الصحيحني ويف غريمها، وقد أور

من : فنقول. مجلة كثرية من أحاديث اإلسراء واملعراج، وأفردها كثري من العلماء بالتأليف وتوسعوا فيها
ومنهم . العلماء من يقول إن اإلسراء كان بالروح كما روي ذلك عن عائشة وغريها أن اجلسد مل يفقد

ظة ال مناماً، وإنه باجلسد والروح معاً، وإن جسده عرج به إنه كان يق:  من يقول-وهو الصحيح-
حبيث اخترق السبع السماوات مساًء مساًء، ووجد األنبياء يف السماء وسلم على من وجد منهم، 



وفُرضت عليه الصلوات، وكلمه اهللا منه إليه وخاطبه، وخفف عنه عشراً عشراً إىل أن استقرت مخس 
عندما : يعين)  يبدل القول لدي، أمضيت فريضيت وخففت عن عباديال: (صلوات، فقال اهللا تعاىل

  خففت

)٢/٩(  

  

إن اإلسراء تكرر هؤالء كأم : كل ذلك كان ليلة اإلسراء، فالذين قالوا. الصلوات إىل مخس فرائض
يف يريدون اجلمع بني الروايات، ولكن الصحيح أن اإلسراء واملعراج مل يتكرر، وإمنا هو مرة واحدة، و

  .ليلة واحدة، عرج به من بيت املقدس إىل السماء مث نزل يف ليلته، وما ذلك على اهللا بعزيز
  حديث اإلسراء واملعراج

…  
! يا عجباً هلؤالء الذين زعموا أنه كان مراراً: قال الشيخ مشس الدين ابن القيم : [قال رمحه اهللا تعاىل

هم الصلوات مخسني، مث يتردد بني ربه وبني موسى وكيف ساغ هلم أن يظنوا أنه يف كل مرة تفرض علي
، مث يعيدها يف املرة الثانية إىل مخسني، مث )أمضيت فريضيت وخففت عن عبادي: (حىت تصري مخساً، فيقول

وقد غَلَّط احلفاظ شريكاً يف ألفاظ من حديث اإلسراء، و مسلم أورد املسند منه مث ! حيطها إىل مخس؟
انتهى كالم الشيخ مشس الدين رمحه . ومل يسرد احلديث، فأجاد رمحه اهللا) اد ونقصفقدم وأخر وز: (قال
 من -على الصحيح-وكان من حديث اإلسراء أنه صلى اهللا عليه وسلم أسري جبسده يف اليقظة . اهللا

املسجد احلرام إىل املسجد األقصى راكباً على الرباق صحبةَ جربيل عليه السالم، فرتل هناك، وصلى 
إنه نزل ببيت حلم وصلى فيه، وال يصح عنه : نبياء إماماً، وربط الرباق حبلقة باب املسجد، وقد قيلباأل

مث عرج به من بيت املقدس تلك الليلة إىل السماء الدنيا، فاستفتح له جربيل ففُتح له، فرأى . (ذلك البتة
ه، مث عرج به إىل السماء الثانية هناك آدم أبا البشر فسلم عليه فرحب به ورد عليه السالم وأقر بنبوت

فاستفتح له، فرأى فيها حيىي بن زكريا وعيسى بن مرمي فلقيهما فسلم عليهما، فردا عليه السالم ورحبا 
به وأقرا بنبوته، مث عرج به إىل السماء الثالثة، فرأى فيها يوسف فسلم عليه، فرد عليه السالم ورحب 

ء الرابعة، فرأى فيها إدريس فسلم عليه، ورحب به، وأقر بنبوته، به، وأقر بنبوته، مث عرج به إىل السما
  مث عرج به إىل السماء اخلامسة، فرأى فيها هارون بن عمران فسلم عليه، ورحب به، وأقر

)٢/١٠(  

  



بنبوته، مث عرج إىل السماء السادسة، فلقي فيها موسى فسلم عليه، ورحب به، وأقر بنبوته، فلما جاوزه 
أبكي ألن غالماً بعث بعدي يدخل اجلنة من أمته أكثر مما يدخلها : ما يبكيك؟ قال: ل لهبكى موسى، فقي

من أميت، مث عرج به إىل السماء السابعة، فلقي فيها إبراهيم فسلم عليه، ورحب به، وأقر بنبوته، مث رفع 
قدست أمساؤه، فدنا منه إىل سدرة املنتهى، مث رفع له البيت املعمور، مث عرج به إىل اجلبار جل جالله وت

فرجع حىت مر على . حىت كان قاب قوسني أو أدىن فأوحى إىل عبده ما أوحى، وفرض عليه مخسني صالة
إن أمتك ال تطيق ذلك، ارجع إىل ربك فاسأله : خبمسني صالة، فقال: مب أمرت؟ قال: موسى فقال

 نعم إن شئت، فعال به جربيل التخفيف ألمتك، فالتفت إىل جربيل كأنه يستشريه يف ذلك، فأشار أن
 -هذا لفظ البخاري يف صحيحه، ويف بعض الطرق-حىت أتى به اجلبار تبارك وتعاىل وهو يف مكانه 

ارجع إىل ربك فاسأله التخفيف، فلم يزل يتردد : فوضع عنه عشراً، مث نزل حىت مر مبوسى فأخربه فقال
قد : أمره موسى بالرجوع وسؤال التخفيف فقالبني موسى وبني اهللا تبارك وتعاىل حىت جعلها مخساً، ف

ى وأسلم، فلما نفذ نادى منادقد أمضيت فريضيت وخففت عن : استحييت من ريب، ولكن أرض
هكذا سرد الشارح جممل حديث اإلسراء واملعراج، وهذا على وجه االختصار، ومن أراد )]: عبادي

ويف صحيح البخاري )  صلى اهللا عليه وسلمباب اإلسراء برسول اهللا(التوسع فلرياجعه يف صحيح مسلم 
وقد ذكرنا أن ابن كثري يف أول تفسري سورة اإلسراء . يف آخره يف كتاب التوحيد، ويف كتب أهل السنة

أورد أكثر الروايات وساقها بنصها كما هي، وملخصها ما ذكر من أنه صلى اهللا عليه وسلم أتاه امللَك 
ى به إىل املسجد، ويف بعض الروايات أنه غسل قلبه، ومأله حكمةً وهو يف مكة يف بيت أم هانئ ، وأت

وإمياناً، غسله من ماء زمزم ومأله، مث ركب معه على الرباق الذي هو دابة اهللا أعلم بكيفيتها، يضع 
  حافره عند منتهى طرفه، لسرعة سريه، فوصل إىل بيت املقدس يف

)٢/١١(  

  

والعروج ال شك أنه الرقي والصعود، . ك عرج به إىل السماءحلظات، مث صلى باألنبياء هناك، وبعد ذل
وال يعلم كيفية ذلك، وال شك أنه عرج جبسده وروحه، إما على نفس الدابة اليت هي الرباق، وإما أن 
: جربيل محله فخرق هذا اجلو الواسع يف حلظات حىت أتى إىل باب السماء الدنيا، فاستفتح الباب فقيل

مرحباً بك : قيل. نعم: وقد أرسل إليه؟ قال: حممد، قيل: ومن معك؟ قال: قيل. جربيل: من هذا؟ قال
ومبن جاء معك، ففتح له، فوجد يف السماوات أولئك األنبياء يف مساء بعد مساء، فوجد آدم يف السماء 

 فإذا نظر إىل الدنيا، فسلم عليه، ويف بعض الروايات أنه رآه وعنده أسوِدة عن ميينه وأسوِدة عن يساره،
من عن يساره بكى، وإذا نظر إىل من عن ميينه ضحك، فالذي عن ميينه نسم أهل اجلنة، والذي عن 

إن : فقيل. أرواح تعرض عليه من أهل اجلنة ومن أهل النار، وهي نسم بنيه: يساره نسم أهل النار، أي



خرين مثِّلت هناك، وميكن أن تكون روح آدم متثلت هناك، وكذلك أرواح األنبياء اآل: هذا روحه أي
  .جعلت يف أجساد تناسبها وتالئمها، واهللا أعلم بكيفية تلك األجساد

  لزوم اإلميان باإلسراء واملعراج دون اعتراض
…  

)٢/١٢(  

  

 عرج به حىت كان قاب قوسني أو أدىن، وأوحى اهللا -كما أخرب اهللا-واحلاصل أنه عليه الصالة والسالم 
ورفعه إىل مستوى مسع فيه صريف األقالم، ومر على البيت املعمور الذي يف السماء السابعة، تعاىل إليه، 

وأخرب بأنه يدخله كل يوم سبعون ألف ملَك من تلك السماء، مث ال يعودون إليه، وكل يوم يدخل فيه 
مث فرضت عليه هذه ]. ٤:الطور[والْبيت الْمعمورِ : غريهم، وذلك هو البيت الذي ذكره اهللا يف قوله

أمضيت فريضيت، وخففت عن : (الصلوات أوالً مخسني صالة، وخففها اهللا حىت صارت مخساً، فقال اهللا
فيؤمن . ، ورجع يف ليلته إىل األرض وأصبح يف مكة، وذلك يسري يف قدرة اهللا سبحانه وتعاىل)عبادي

، وذلك أن من ال علم عنده، أو أهل السنة بذلك، ولو استنكر ذلك من استنكره من املبتدعة وحنوهم
إن اإلنسان على هذه األرض، وإنه ال ميكن أن : من ال يؤمن إال باحملسوسات وحنوها قد يستبعد ويقول

كيف ال جيوز أن يكون أهل : نقول. يعيش إذا فارقها، وإنه إمنا يعيش ذا األكسجني الذي يعيش به
دهم مثلما يكون عند أهل األرض، واهللا تعاىل السماء يعيشون كما يعيش أهل األرض، وأن يكون عن

إنه مستحيل أن يفارق اإلنسان : على كل شيء قدير؟ وعلى كل حال فالذين يستبعدون ذلك ويقولون
وكذلك الذين . هذه األرض أو يرتفع إىل غريها أو ما أشبه ذلك؛ كل ذلك ختبطات وخترصات

وقد سبق أن أبا بكر رضي اهللا عنه صدقه ! وها؟كيف يقطع هذه املسافات وحن: استنكروه للبعد وقالوا
كيف ال أصدقه وهو يأتيه خرب السماء؟ يرتل عليه امللك يف حلظات ويصعد يف حلظات كطرف : وقال

العني، فلماذا ال نصدقه؟ وما دمنا عرفنا أنه قد صدق يف دعواه أنه مرسل من ربه فكذلك دعواه أنه 
ال شك أيضاً أن هذا . ضاً ما جاء به من هذا اإلسراء واملعراجبعث وأنه جاء ذه الشريعة، وهكذا أي

يعترب شرفاً، ويعترب ميزةً له، ويعترب فضيلةً من فضائله عليه الصالة والسالم أنه عرج به يف احلياة، وأنه 
  صعد إىل السماء السابعة، وأنه كلمه ربه منه إليه، وأنه

)٢/١٣(  

  



فهذا من فضائله، ويذكر مع .  وأن اهللا خاطبه منه إليه كما يشاءوصل إىل مكان مسع فيه صريف األقالم،
فهذا أدخلوه يف العقيدة، . السبع السماوات، ورفعه اهللا فوقها: فضائله أنه جاوز السبع الطباق، أي

وذلك ألنه من حقوق النيب صلى اهللا عليه وسلم وميزته وخصائصه، مما يقد يكذِّب به من قَصر علمه 
غيبات واقتصر على ما يظن أنه ظاهر، أو اقتصر على ما تدركه حواسه دون أن يؤمن بقدرة عن معرفة امل

  .اهللا على كل شيء، ومن آمن بأن اهللا تعاىل على كل شيء قدير مل يستبعد مثل هذا احلادث العظيم
  رؤيته صلى اهللا عليه وسلم ربه يف املعراج

…  
اختالف الصحابة يف رؤيته صلى اهللا عليه وسلم ربه عز وقد تقدم ذكر : [قال املؤلف رمحه اهللا تعاىل

ما كَذَب الْفُؤاد ما رأَى : وجل بعني رأسه، وأن الصحيح أنه رآه بقلبه، ومل يره بعني رأسه، وقوله
صح عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أن هذا املرئي ] ١٣:النجم[، ولَقَد رآه نزلَةً أُخرى ]١١:النجم[

ثُم دنا فَتدلَّى : وأما قوله تعاىل يف سورة النجم. ل، رآه مرتني على صورته اليت خلق عليهاجربي
فهو غري الدنو والتدلِّي املذكورين يف قصة اإلسراء؛ فإن الذي يف سورة النجم هو دنو ] ٨:النجم[

ذُو مرة * مه شديد الْقُوى علَّ: جربيل وتدليه، كما قالت عائشة و ابن مسعود رضي اهللا عنهما؛ فإنه قال
، فالضمائر كلها راجعة إىل هذا املعلِّم ]٨-٥:النجم[ثُم دنا فَتدلَّى * وهو بِاُألفُقِ اَألعلَى * فَاستوى 

وأما الدنو والتديل الذي يف حديث اإلسراء فذلك صريح يف أنه دنو الرب تعاىل وتدليه، . الشديد القُوى
فهذا هو ] ١٤-١٣:النجم[عند سدرة الْمنتهى * ما الذي يف سورة النجم أنه رآه نزلَةً أُخرى وأ

  ].مرةً يف األرض ومرةً عند سدرة املنتهى: جربيل، رآه مرتني
  الدليل على أن اإلسراء كان جبسده صلى اهللا عليه وسلم

…  

)٢/١٤(  

  

سبحانَ الَّذي أَسرى بِعبده لَيلَاً : اء جبسده يف اليقظة قوله تعاىلومما يدل على أن اإلسر: [وقال املؤلف
، والعبد عبارة عن جمموع اجلسد والروح، كما ]١:اإلسراء[من الْمسجِد الْحرامِ إِلَى الْمسجِد اَألقْصى 

حيح، فيكون اإلسراء أن اإلنسان اسم موع اجلسد والروح، هذا هو املعروف عند اإلطالق وهو الص
ذا اموع، وال ميتنع ذلك عقالً، ولو جاز استبعاد صعود البشر جلاز استبعاد نزول املالئكة، وذلك 

-فما احلكمة يف اإلسراء إىل بيت املقدس أوالً؟ فاجلواب : فإن قيل. يؤدي إىل إنكار النبوة وهو كفر
صلى اهللا عليه وسلم املعراج حني سألته قريش  أنه كان ذلك إظهاراً لصدق دعوى الرسول -واهللا أعلم

عن نعت بيت املقدس، فنعته هلم وأخربهم عن عريهم اليت مر عليها يف طريقه، ولو كان عروجه إىل 



السماء من مكة ملا حصل ذلك؛ إذ ال ميكن إطْالعهم على ما يف السماء لو أخربهم عنه، وقد اطلعوا 
ديث املعراج دليل على ثبوت صفة العلو هللا تعاىل من وجوه ملن ويف ح. على بيت املقدس فأخربهم بنعته

  ].وباهللا التوفيق. تدبره
  تفسري آيات سورة النجم يف املعراج

…  

)٢/١٥(  

  

املعلَّم هو النيب صلى ] ٥:النجم[علَّمه شديد الْقُوى : هذه اآليات من سورة النجم، وهي قول اهللا تعاىل
ذو : أي) ذُو مرة: (وقوله. جربيل عليه السالم:  شديد القوى هو امللك، أياهللا عليه وسلم، واملعلِّم

واحد : أي ارتفع باألفق األعلى، واألفق): وهو بِاُألفُقِ. (االرتفاع: االستواء هنا): فَاستوى. (قوة
: أي) ثُم دنا]. (٧:لنجما[اآلفاق، وهي اجلهات املتقابلة، فعلَّمه واستوى وارتفع وهو بِاُألفُقِ اَألعلَى 

التديل والدنو هنا للملَك ]: ٨:النجم[ثُم دنا فَتدلَّى . قرب منه، وذلك أيضاً بعدما عرج به إىل السماء
فَكَانَ قَاب قَوسينِ * ثُم دنا فَتدلَّى . احندر إليه ونزل إليه: يعين. قرب منه وتدىل: الذي هو جربيل، أي

نأَد ا، كانوا يرمون به بالسهام قبل وجود األسلحة: القوس] ٩-٨:النجم[ى أَو رمىهو اآللة اليت ي .
إنه دنا منه وقرب منه وهو يراه، حىت كان منه قدر قوسني أو أقرب من القوسني، هذا معىن دنا : فيقول
فَأَوحى إِلَى عبده ما أَوحى : وأما قوله]. ٩-٨:النجم[فَكَانَ قَاب قَوسينِ أَو أَدنى * فَتدلَّى 

فال شك أن الوحي من اهللا تعاىل، فهو الذي أوحى إىل عبده، وسواٌء أكان العبد هو امللَك ] ١٠:النجم[
أم البشر فالوحي من اهللا إىل امللَك الذي هو جربيل، ومن امللك إىل البشر الذي هو حممد عليهما الصالة 

ما كَذَب : أما قوله]. ١٠:النجم[لذي أوحى، فَأَوحى إِلَى عبده ما أَوحى والسالم، أوحى إليه الشيء ا
ما كذَّب الفؤاد بالرؤية اليت رآها، وهذا دليل على : فالرؤية هنا قلبية، أي] ١١:النجم[الْفُؤاد ما رأَى 

قلبه فاستنار قلبه، أنه صلى اهللا عليه وسلم كُشف له وأعطي مكاشفات وأنواراً وفتوحات فُتحت على 
إنه : وهذا معىن قول السلف. فأصبح كأنه يرى ربه رأي عني وإن كان مع ذلك إمنا رآه رؤية بالقلب

  بتلك الكشوفات والفتوحات والواردات اليت ترد: أي. صلى اهللا عليه وسلم رآى ربه بقلبه

)٢/١٦(  

  

مل ير ربه رؤيةً بصرية؛ لقوله يف احلديث على قلبه مما يطمئن به ويقوى بذلك يقينه، فهذا دليل على أنه 
: ويف رواية! دونه أنوار فكيف أراه؟: أي!) نور أىن أراه؟: (هل رأيت ربك؟ فقال: السابق ملا قيل له



ما كَذَّب الْفُؤاد ما : ، ويف قراءة]١١:النجم[ما كَذَب الْفُؤاد . ، فإذاً الرؤية هنا رؤية قلبية)رأيت نوراً(
مل يكذِّب مبا رآه من الكشوفات واإلهلامات والواردات اليت وردت عليه، ما : أي] ١١:النجم[رأَى 

فالرؤية هنا أيضاً ] ١٣:النجم[ولَقَد رآه نزلَةً أُخرى : وأما قوله]. ١١:النجم[كَذَب الْفُؤاد ما رأَى 
فهذه مرة رأى فيها جربيل عليه . خرىمرةً أ: ولقد رأى جربيل عليه السالم نزله أخرى أي: للملك، أي

السالم وهو يف السماء على اهليئة والصورة اليت خلق عليها وقد سد األفق، وله ستمائة جناح، واملرة 
 تركُو سمبِنيِ : يف قوله تعاىل] ١:التكوير[األوىل ذُكرت يف سورة إِذَا الشبِاُألفُقِ الْم آهر لَقَدو

 باألفق األعلى، ورآه باألفق املبني، قد سد ما بني األفقني، له ستمائة جناح يرتل ، فرآه]٢٣:التكوير[
فإذاًَ ثبت أن عائشة ملا سئلت عن . منها من الدر والياقوت ما اهللا به عليم، كما ورد ذلك يف حديث

ثُم * وهو بِاُألفُقِ اَألعلَى * توى ذُو مرة فَاس: ، وقوله]٢٣:التكوير[ولَقَد رآه بِاُألفُقِ الْمبِنيِ : قوله تعاىل
* ما كَذَب الْفُؤاد ما رأَى * فَأَوحى إِلَى عبده ما أَوحى * فَكَانَ قَاب قَوسينِ أَو أَدنى * دنا فَتدلَّى 

، فذكرت أا سألت النيب صلى اهللا ]١٣-٦:النجم[ولَقَد رآه نزلَةً أُخرى * أَفَتمارونه علَى ما يرى 
عند * عليه وسلم فأخرب بأنه رأى جربيل عليه السالم مرتني يف صورته اليت خلق عليها، نزلَةً أُخرى 

، رآه هذه املرة باألفق األعلى عند سدرة املنتهى، وهي سدرة عظيمة ]١٤-١٣:النجم[سدرة الْمنتهى 
  يف اجلنة، وقد أخرب صلى اهللا

)٢/١٧(  

  

مجع : ، والقالل) مثل قالل هجر-محلها: يعين-أوراقها مثل آذان الفيلة، وأن نبقها (عليه وسلم بأن 
  .هذه هي سدرة املنتهى اليت عندها جنة املأوى. قلة، وهي أواين الفخار الكبرية اليت تعمل للمياه وحنوها

  لزوم اإلميان مبثل هذه الغيوب
…  

 السورة الدليل على أنه صلى اهللا عليه وسلم عرج به فرأى جربيل وهو باألفق ففي هذه اآليات من هذه
من ) ما أوحى(حممداً صلى اهللا عليه وسلم : يعين) أوحى إىل عبده(األعلى، ودنا منه، وأن اهللا تعاىل 

فهذا مثال لإلميان بالغيب أو األشياء اليت ال تدركها احلواس أو يستغرا . فرض الصلوات اخلمس
بشر خلق من األرض، فكيف مع ذلك رفع إىل السماء، وادعى أنه خرق : إلنسان إذا مسعها فيقولا

السماوات مساًء فوق مساء، مث نزل وهو على هيئته أو حبياته اليت هو عليها، واإلنسان خلق من األرض 
كما يشاء، فهو إن ذلك خلق اهللا وتقديره، وهو الذي يدبر األشياء : وال يستطيع أن يفارقها؟ نقول

منها خلَقْناكُم : الذي خلق اإلنسان وأعطاه احلياة على هذه األرض، وأنزل عليها آدم وذريته وقال
فيها تحيونَ وفيها تموتونَ ومنها تخرجونَ : ، و قال]٥٥:طه[وفيها نعيدكُم ومنها نخرِجكُم تارةً أُخرى 



فمعلوم أن اإلنسان خلق من هذه األرض، ولكن ال مانع من أن يرفع إىل السماء إذا ]. ٢٥:األعراف[
شاء اهللا تعاىل مث يهبط منها، ويكون مأواه ومماته على األرض، ومنها يبعث كما حصل له عليه الصالة 

  .والسالم وللرسل من قبله
  ]٢٣[شرح العقيدة الطحاوية 

اآلخرة يرده املؤمنون، ويذاد عنه الكافرون واملنافقون، وقد وردت احلوض أمر غييب ذكر اهللا أنه يف 
صفاته وفضيلته يف السنة مفصلة متواترة، فاإلميان به من عقائد أهل السنة، ومن أنكره فهو خليق بأن 

  .يذاد عنه
  احلوض وما ورد فيه ووجوب اإلميان به

…  

)٢/١٨(  

  

األحاديث ). ذي أكرمه اهللا تعاىل به غياثاً ألمته حقواحلوض ال: (قوله: [قال املؤلف رمحه اهللا تعاىل
الواردة يف ذكر احلوض تبلغ حد التواتر، رواها من الصحابة بضع وثالثون صحابياًَ، ولقد استقصى 

البداية (طرقها شيخنا الشيخ عماد الدين بن كثري تغمده اهللا برمحته يف آخر تارخيه الكبري املسمى بـ
ه البخاري رمحه اهللا تعاىل عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا ، فمنها ما روا)والنهاية

إن قدر حوضي كما بني أيلة إىل صنعاء من اليمن، وإن فيه من األباريق كعدد جنوم : (عليه وسلم قال
 إذا ليردن علي ناس من أصحايب احلوض حىت: (وعنه أيضاً عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال). السماء

وروى اإلمام . رواه مسلم ) ال تدري ما أحدثوا بعدك: فيقول! أصيحايب: عرفتهم اختلجوا دوين فأقول
إما قال -أغفى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إغفاة فرفع رأسه متبسماً : (أمحد عن أنس بن مالك قال

. نه نزلت علي آنفاً سورةإ: مل ضحكت؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: -هلم، وإما قالوا له
هل تدرون ما : حىت ختمها، مث قال] ١:الكوثر[بسم اهللا الرمحن الرحيم إِنا أَعطَيناك الْكَوثَر : فقرأ

هو ر أعطانيه ريب عز وجل يف اجلنة، عليه خري كثري، ترد عليه : اهللا ورسوله أعلم، قال: الكوثر؟ قالوا
إنك ال : فيقال! يا رب إنه من أميت: كواكب، يختلج العبد منهم فأقولأميت يوم القيامة، آنيته عدد ال

هو ر وعدنيه ريب عليه خري كثري، هو حوض ترِد عليه : (، ورواه مسلم ولفظه)تدري ما أحدثوا بعدك
ومعىن ذلك أنه يشخب فيه ميزابان من ذلك الكوثر إىل احلوض، . ، والباقي مثله)أميت يوم القيامة
لعرصات قبل الصراط؛ ألنه يختلج عنه ويمنع منه أقوام قد ارتدوا على أعقام، ومثل واحلوض يف ا

: وروى البخاري و مسلم عن جندب بن عبد اهللا البجلي رضي اهللا عنه قال. هؤالء ال جياوزون الصراط



. ىل املاءالذي يسبق إ: ، والفَرط)أنا فَرطكم على احلوض: (مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول
  وروى

)٢/١٩(  

  

إين : (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: البخاري عن سهل بن سعد األنصاري رضي اهللا عنه قال
فرطكم على احلوض، من مر علي شرب، ومن شرب مل يظمأ أبداً، لريِدن علي أقوام أعرفهم ويعرفوين، 

هكذا : ن بن أيب عياش وأنا أحدثهم هذا فقالفسمعين النعما: ، قال أبو حازم )مث حيال بيين وبينهم
إم : فأقول: (أشهد على أيب سعيد اخلدري لسمعته وهو يزيد فيها: نعم، فقال: مسعت من سهل ؟ فقلت

]. بعداً: سحقاً أي) سحقاً سحقاً ملن غير بعدي: إنك ال تدري ما أحدثوا بعدك فأقول: فيقال! من أميت
اً، وهو اإلميان بيوم القيامة وما يكون فيه، وقد أخرب اهللا تعاىل بالبعث بعد هذا من اإلميان بالغيب أيض

يقول . املوت وحبشر األجساد، وبإعادة األرواح إىل أجسامها، وجبمع الناس كلهم ليوم ال ريب فيه
قُلْ إِنَّ : قول تعاىلوي. يقوم أوهلم وآخرهم: يعين] ٦:املطففني[يوم يقُوم الناس لرب الْعالَمني : تعاىل

 رِيناآلخو نيللُومٍ * اَألوعمٍ موي يقَاتونَ إِلَى موعمجفاإلميان بالبعث بعد املوت ]. ٥٠-٤٩:الواقعة[لَم
ركن من أركان اإلميان باهللا تعاىل، ويؤمن العبد مبا يكون يف ذلك اليوم مما أخرب اهللا به، وأخرب به رسوله 

سلم، وتفاصيل ذلك مذكورة يف أحاديث النيب صلى اهللا عليه وسلم، وجمملها وارد يف صلى اهللا عليه و
فمن ذلك ذكر احلوض الذي ذكر، وقد ورد فيه أحاديث كثرية بلغت حد . كالم اهللا سبحانه وتعاىل

التواتر حيث زادت على رواية أربعني صحابياً، رووا ذكر احلوض عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، 
أئمة السنة وعلماء األمة يف مؤلفام بألفاظ متعددة، وطرق كثرية وروايات جمموعها يقطع بأنه ورواها 

وقد ورد أيضاً دليل ذلك يف . صلى اهللا عليه وسلم أخرب بذلك، فيقبل خربه وال يلتفت إىل من أنكره
ديث بأنه ر يف اجلنة القرآن يف سورة الكوثر، وقد فسر النيب صلى اهللا عليه وسلم الكوثر يف هذا احل

  أعطاه اهللا نبيه صلى اهللا عليه وسلم، ماؤه أشد بياضاً من اللنب،

)٢/٢٠(  

  

وأحلى من العسل، وكذلك أخرب بأنه أعطي هذا احلوض يف األرض يف يوم القيامة، وهو جزء أو فرع أو 
ن اجللود تسقى به واحلوض عند العرب هو اإلناء الذي يتخذ م. امتداد للكوثر الذي أعطيه يف اجلنة

اإلبل والغنم وحنوها، وعادةً حيملونه على ظهور اإلبل، فإذا وردوا أو أقبلوا على املياه أرسلوا وارداً 
أنت : أي. أنت فَرطنا يا فالن: ، فيقولون)الفَرط(يصلح هلم الورد، ويسمى ذلك الوارد الذي يتقدمهم 



رد، فإذا وردوا بدوام إذا هو قد مأل احلوض ماًء وقد الذي تتقدم أمامنا إىل ذلك املورد وتصلح لنا الو
ركب البكرة اليت يستقى عليها وقد انتزع من املاء بقدره، فيبدءون يف سقي دوام إىل أن تنهل 

  . ......وتروى، فتشرب من ذلك احلوض
  سعة احلوض وبعض أوصافه

…  

)٢/٢١(  

  

يف اآلخرة هو ر ليس مصنوعاً من جلود وال من واحلوض الذي أعطاه اهللا نبينا صلى اهللا عليه وسلم 
طوله مسرية شهر : يعين) مسرية شهر يف شهر(أوان، واهللا أعلم مبا صنع منه، ولكنه ممتد، وقد روي أنه 

وعرضه مسرية شهر بالسري املعروف يف ذلك الزمان، وقُدر يف بعض الروايات بأنه من صنعاء إىل أيلة، 
طوله من ذلك املكان إىل ذلك املكان، ويف بعض : يلة مدينة يف الشام، يعينوصنعاء عاصمة اليمن، وأ

وعلى . ، وكلتامها معروفتان يف اليمن، ولعل ذلك باختالف جهاته)من صنعاء إىل عدن(الروايات أنه 
كل حال فإنه على هذا حوض واسع ممتلئ ماًء، وورد يف هذه الروايات أنه يشخب فيه ميزابان من اجلنة 

 وآنيته -اآلنية الكئوس اليت يشرب ا-يصب فيه ميزابان من اجلنة، وأن فيه آنية : ن الكوثر، أيأو م
يرد عليه املؤمنون، ويذاد عنه املنافقون، . عدد جنوم السماء يف الكثرة، وال يعلمها إال اهللا سبحانه وتعاىل
: لجوا دونه، وحيل بينه وبينهم، فيقولوأخرب بأنه يرِد عليه أناس فيعرفهم، فإذا أقبلوا إليه وعرفهم اخت

يعين أم إما من . إنك ال تدري ما أحدثوا بعدك:  فيقال-ممن أسلموا معي وعرفتهم: يعين-أصحايب 
املرتدين، وإما من املنافقني، وإما من املتسمني باإلسالم وليسوا مبسلمني، أما املؤمن حقاً الذي ثبت على 

ن بعد الصحابة فإنه يرد على ذلك احلوض ويشرب منه شربة هنيئة ال اإلميان سواٌء من الصحابة أو مم
يظمأ بعدها حىت يدخل اجلنة، وذلك ملا جعل اهللا يف ذلك املاء من الشفاء، وملا جعل فيه من اللذة، إذ 

كان ماؤه أشد بياضاً من اللنب، وأحلى من العسل الذي هو غاية يف احلالوة ويف اللذة، وأن الشربة منه 
وورد يف بعض الروايات أن لكل نيب حوضاً، ولكن نبينا . دهلا شيء، فيؤمن العبد املؤمن بذلكال يع

أمته املتبعون له أكثر : يعين. أوسعهم حوضاً وأكثرهم وروداً: صلى اهللا عليه وسلم أكثرهم وارداً، أي
  اهللا سبحانهمن غريهم من األمم، وذلك ألن الذين صدقوه واتبعوه وحققوا اتباعه ال حيصيهم إال 
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  .وتعاىل
  مكان احلوض ووقت وروده

…  
إذا (والصحيح أن احلوض يف عرصات القيامة قبل أن يعربوا الصراط، لكن ورد يف بعض الروايات أم 

، ولعله ميتد أيضاً إىل )نزلوا من الصراط نزلوا ظمأى، فريِدون عليه كورود الناس اليت على حوضها
ن أن يكون معظمه يف عرصات القيامة وقبل أن يركبوا الصراط، مث بعدما طرف الصراط، فال مانع م

فيؤمن . يرتلون من الصراط جيدون له طرفاً، مث بعد ذلك يشربون منه ويدخلون اجلنة كما أخرب اهللا تعاىل
العباد بذلك وإن مل تدركه عقوهلم، ويؤمنون مبا أخرب به نبيهم صلى اهللا عليه وسلم، وال شك أن هذا 

 كرامة هذا النيب عليه الصالة والسالم، ومعلوم أنه يقف على احلوض وينظر من يرد عليه، وكذلك من
فالذي يرد يبقى على . يكون معه مالئكة يأذنون يف ورود بعض أمته، ويردون الذين ليسوا من األمة حقاً

 ويسعدون بذلك والذين يردون يطمئنون بالشرب. ظمئه وعلى جهده وعلى ما يالقيه من الشقاوة
وال شك أيضاً أن أهله الذين يردون عليه هم أهل السنة . ويعرفون أم من أهل السعادة ومن أهل اخلري

إنك ال (واجلماعة، أهل االتباع ال أهل االبتداع، وألجل ذلك يرد املبتدعة واملرتدون الذين أحدثوا، 
وض املورود ويرجو أن ينهل منه عليه ، فالذي يرجو أن يكون من أصحاب احل)تدري ما أحدثوا بعدك

باتباع السنة، وعليه بالتصديق مبا جاء عن نيب األمة، وعليه بالعمل الصاحل، وحتقيق التصديق الذي 
  .التزمه، فبذلك يكون من أهل السعادة إن شاء اهللا

  أوصاف احلوض ومن يستحق وروده
…  
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يث الواردة يف صفة احلوض أنه حوض عظيم ومورد والذي يتلخص من األحاد: [قال رمحه اهللا تعاىل
كرمي، يمد من شراب اجلنة من ر الكوثر الذي هو أشد بياضاً من اللنب وأبرد من الثلج وأحلى من 

العسل وأطيب رحياً من املسك، وهو يف غاية االتساع عرضه وطوله سواء، كل زاوية من زواياه مسرية 
رِب منه وهو يف زيادة واتساع، وأنه ينبت يف حالٍ من املسك، شهر، ويف بعض األحاديث أنه كلما ش

! والرضراض من اللؤلؤ وقضبان الذهب، ويثمر ألوان اجلواهر، فسبحان اخلالق الذي ال يعجزه شيء
وقد ورد يف أحاديث أن لكل نيب حوضاً، وأن حوض نبينا صلى اهللا عليه وسلم أعظمها وأجلها وأكثرها 

: قال العالمة أبو عبد اهللا القرطيب رمحه اهللا تعاىل يف التذكرة. نهم بفضله وكرمهوارداً، جعلنا اهللا م
قال أبو احلسن . احلوض: امليزان، وقيل: أيهما يكون قبل اآلخر؟ فقيل: واختلف يف امليزان واحلوض



ن واملعىن يقتضيه؛ فإن الناس خيرجون عطاشاً م: قال القرطيب . والصحيح أن احلوض قبل: القابسي 
قال أبو حامد الغزايل رمحه اهللا يف كتاب كشف علم . قبورهم كما تقدم فيقدم قبل امليزان والصراط

قال . حكى بعض السلف من أهل التصنيف أن احلوض يورد بعد الصراط، وهو غلط من قائله: اآلخرة
ألرض املبدلة، وال خيطر ببالك أنه يف هذه األرض، بل يف ا: مث قال القرطيب . هو كما قال: القرطيب 

أرض بيضاء كالفضة، مل يسفك فيها دم، ومل يظلم على ظهرها أحد قط، تظهر لرتول اجلبار جل جالله 
فقاتل اهللا املنكرين لوجود احلوض، وأخلَق م أن حيال بينهم وبني وروده يوم . انتهى. لفصل القضاء
أنه مربع، وكل زاوية منه : وايا، أييف هذا ملخص صفة احلوض املورود، فله أربع ز!]. العطش األكرب

 وأحلى من العسل الذي هو أشد - واللنب يف غاية البياض-مسرية شهر، ماؤه أشد بياضاً من اللنب
وذكر أيضاً أنه ينبت يف . أنه مع ذلك له رائحة عبقة طيبة: األشياء حالوةً، وأطيب رحياً من املسك، أي

  بهجاً للنفوس منجوانبه ويف رضراضه من النبات الذي يكون م
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اللؤلؤ واملرجان وأنواع اجلواهر ما اهللا تعاىل به عليم، واهللا على كل شيء قدير، وأنه يرِده املؤمنون 
ويذاد عنه الكافرون واملكذبون واملنافقون، وأنه يكون قبل امليزان وقبل الصراط، وذلك ألن الناس 

بعثون من قبورهم حفاةً عراة غرالً بعطشهم، فهم بال شك عندما ي هماً يكونون يف تلك احلال شديد
حباجة إىل ما يدفعون به ذلك العطش، فريِدون لينهلوا من ذلك احلوض، حىت إذا رووا واطمأنوا عند 
ذلك يفصل بينهم، فتنصب املوازين، وينصب الصراط، وتوزن األعمال، وتتطاير الصحف، ويعرف 

والذين أنكروا هذه األمور الواردة خليق م . ىت يفصل اهللا بينهمبذلك أهل السعادة من أهل الشقاوة ح
وحري أن حيال بينهم وبني وروده كما أم كذبوه، وكما أن الذين كذبوا برؤية اهللا تعاىل حري أن 

فالذين أنكروا األمور اليت أخرب اهللا ا أو أخرب ا رسوله، ال شك أم . يكونوا عن رم حمجوبني
 يصدقوا التصديق الالزم عليهم، ومل يأتوا مبا جيب عليهم، إمنا صدقوا مبا يناسب أهواءهم، مكذبون، مل

والواجب على املسلم أن يصدق بكل ما جاءه من اهللا تعاىل، سواٌء أدركه عقله أم ال، فيكون بذلك حقاً 
دقوا ما عاهدوا من الذين يؤمنون بالغيب، ومن الذين يصدقون اهللا تعاىل ويصدقون رسله، ومن الذين ص

  .اهللا عليه
  ]٢٤[شرح العقيدة الطحاوية 

من رمحة اهللا تعاىل بعباده أن جعل هلم أمالً يف الشفاعة، وأعظم اخللق شفاعة هو سيدنا حممد صلى اهللا 
عليه وسلم، وقد خصه اهللا بشفاعات كثرية ألمته، وقد ثبتت الشفاعة يف القرآن والسنة، فاإلميان ا 

  .ا فرض على كل مؤمنواجب، والتسليم 



  الشفاعة يوم القيامة
…  

......  
  ذكر الشفاعة العظمى

…  

)٢/٢٥(  

  

الشفاعة ). والشفاعة اليت ادخرها هلم حق كما روي يف األخبار: ( قوله: [قال املؤلف رمحه اهللا تعاىل
النوع . بدعأنواع، منها ما هو متفق عليه بني األمة، ومنها ما خالف فيه املعتزلة وحنوهم من أهل ال

الشفاعة األوىل، وهي العظمى اخلاصة بنبينا صلى اهللا عليه وسلم من بني سائر إخوانه من األنبياء : األول
ويف الصحيحني وغريمها عن مجاعة من الصحابة رضي اهللا عنهم . واملرسلني صلوات اهللا عليهم أمجعني

أيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : (لعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قا: منها. أمجعني أحاديث الشفاعة
أنا سيد الناس يوم القيامة، وهل : بلحم فدفع إليه منها الذراع وكانت تعجبه، فنهس منها سة مث قال

تدرون مم ذاك؟ جيمع اهللا األولني واآلخرين يف صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، وتدنو 
أال ترون :  ال يطيقون وال حيتملون، فيقول بعض الناس لبعضالشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما

: فيقول بعض الناس لبعض! أال تنظرون من يشفع لكم إىل ربكم؟! أال ترون ما قد بلغكم؟! ما أنتم فيه؟
أنت أبو البشر خلقك اهللا بيده، ونفخ فيك من روحه، وأمر ! يا آدم: أبوكم آدم فيأتون آدم فيقولون

إن : فيقول آدم! أال ترى ما قد بلغنا؟! ك، فاشفع لنا إىل ربك، أال ترى ما حنن فيه؟املالئكة فسجدوا ل
ريب قد غضب اليوم غضباً مل يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإنه اين عن الشجرة فعصيت، 

الرسل أنت أول ! يا نوح: فيأتون نوحاً فيقولون. اذهبوا إىل غريي، اذهبوا إىل نوح! نفسي نفسي نفسي
أال ترى ما قد ! إىل أهل األرض، ومساك اهللا عبداً شكوراً، فاشفع لنا إىل ربك، أال ترى ما حنن فيه؟

إن ريب قد غضب اليوم غضباً مل يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإنه : فيقول نوح! بلغنا؟
فيأتون . ذهبوا إىل إبراهيماذهبوا إىل غريي، ا! كانت يل دعوة دعوت ا على قومي، نفسي نفسي نفسي

أال ترى ما قد ! أنت نيب اهللا وخليله من أهل األرض، أال ترى ما حنن فيه؟! يا إبراهيم: إبراهيم فيقولون
  إن: فيقول! بلغنا؟
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 نفسي نفسي -وذَكَر كذباته-ريب قد غضب اليوم غضباً مل يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله 
أنت رسول اهللا، ! يا موسى: فيأتون موسى فيقولون. غريي، اذهبوا إىل موسىنفسي، اذهبوا إىل 

أال ترى ما قد ! اصطفاك اهللا برساالته وبتكليمه على الناس، اشفع لنا إىل ربك، أال ترى ما حنن فيه؟
إن ريب قد غضب اليوم غضباً مل يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، : فيقول هلم موسى! بلغنا؟
فيأتون عيسى . قتلت نفساً مل أومر بقتلها، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إىل غريي، اذهبوا إىل عيسىوإين 

 وكلمت -هكذا هو: قال-أنت رسول اهللا وكلمته ألقاها إىل مرمي وروح منه ! يا عيسى: فيقولون
إن : ول هلم عيسىفيق! أال ترى ما قد بلغنا؟! الناس يف املهد، فاشفع لنا إىل ربك، أال ترى ما حنن فيه؟

 اذهبوا إىل -ومل يذكر ذنباً-ريب قد غضب اليوم غضباً مل يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله 
أنت رسول اهللا وخامت األنبياء، ! يا حممد: فيأتوين فيقولون. غريي، اذهبوا إىل حممد صلى اهللا عليه وسلم

أال ترى ما قد ! بك، أال ترى ما حنن فيه؟غفر اهللا لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فاشفع لنا إىل ر
فأقوم فآيت حتت العرش فأقع ساجداً لريب عز وجل، مث يفتح اهللا علي ويلهمين من حمامده وحسن ! بلغنا؟

يا : ارفع رأسك، سل تعطه، اشفع تشفَّع، فأقول! يا حممد: الثناء عليه ما مل يفتحه على أحد قبلي، فيقال
أدخل من أمتك من ال حساب عليه من : فيقال! يا رب أميت أميت!  أميتأميت! يا رب! رب أميت أميت

والذي نفسي بيده ملا : الباب األمين من أبواب اجلنة وهم شركاء الناس فيما سواه من األبواب، مث قال
أخرجاه يف الصحيحني ). بني مصراعني من مصاريع اجلنة كما بني مكة وهجر، أو كما بني مكة وبصرى

هذا أيضاً من كرامات النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو اإلميان بالشفاعة اليت ]. للفظ لإلمام أمحدمبعناه، وا
وقد أنكرت ذلك اخلوارج، . هي شفاعته ألهل املوقف يف إراحتهم من املوقف، فيؤمن بذلك أهل السنة

  وكذلك أنكرته املعتزلة، وقد غال بعض
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هللا سبحانه وتعاىل، وقول أهل السنة هو الوسط، وهو أنه يشفع املشركني وأثبت الشفاعة بدون إذن ا
وقد ورد . وكذلك غريه، ولكن ال يشفع أحد عند اهللا إال بإذنه، فالشفاعة عند اهللا تعاىل يف اآلخرة بإذنه

، فال يبدأ بالشفاعة أوالًَ حىت يأذن اهللا تعاىل له بأن يشفع، )اشفع تشفع: (يف هذا احلديث أنه يقول
  .غريه من األنبياء ال يشفعون، وكذلك املالئكة ال يشفعون إال بعد إذن اهللا سبحانه وتعاىلوكذلك 

  إيراد الشارح للرواية اليت فيها الشفاعة العظمى
…  
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والعجب كل العجب من إيراد األئمة هلذا احلديث من أكثر طرقه ال : [قال املؤلف رمحه اهللا تعاىل
 يف أن يأيت الرب تعاىل لفصل القضاء، كما ورد هذا يف حديث الصور؛ فإنه يذكرون أمر الشفاعة األوىل

املقصود يف هذا املقام ومقتضى سياق أول احلديث، فإن الناس إمنا يستشفعون إىل آدم، فمن بعده من 
األنبياء يف أن يفصل بني الناس، ويسترحيوا من مقامهم، كما دلت عليه سياقاته من سائر طرقه، فإذا 

يف -وكأن مقصود السلف .  إىل احملز إمنا يذكرون الشفاعة يف عصاة األمة وإخراجهم من الناروصلوا
االقتصار على هذا املقدار من احلديث هو الرد على اخلوارج ومن تابعهم من املعتزلة الذين أنكروا 

 الرد خروج أحد من النار بعد دخوهلا، فيذكرون هذا القدر من احلديث الذي فيه النص الصريح يف
عليهم فيما ذهبوا إليه من البدعة املخالفة لألحاديث، وقد جاء التصريح بذلك يف حديث الصور، ولوال 

أم يأتون آدم، مث نوحاً، مث إبراهيم، مث موسى، مث : (خوف اإلطالة لسقته بطوله؛ لكن من مضمونه
: حتت العرش يف مكان يقال لهعيسى، مث يأتون رسول اهللا حممداً صلى اهللا عليه وسلم، فيذهب فيسجد 

! يا رب: فأقول: ؟ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم-وهو أعلم-ما شأنك : الفحص، فيقول اهللا
شفَّعتك، أنا آتيكم فأقضي : وعدتين الشفاعة فشفعين يف خلقك، فاقض بينهم، فيقول سبحانه وتعاىل

 مث جييء الرب -ات وترتُّل املالئكة بالغماممث ذكر انشقاق السماو-فأرجع فأقف مع الناس : بينكم، قال
فيضع اهللا : قال. سبحانه وتعاىل لفصل القضاء، والكروبيون واملالئكة املقربون يسبحونه بأنواع التسبيح

إين أنصت لكم منذ خلقتكم إىل يومكم هذا أمسع أقوالكم وأرى : كرسيه حيث شاء من أرضه، مث يقول
أعمالكم وصحفكم تقرأ عليكم، فمن وجد خرياً فليحمد اهللا، ومن أعمالكم، فأنصتوا يل، فإمنا هي 

من يشفع لنا إىل : فإذا أفضى أهل اجلنة إىل اجلنة قالوا: إىل أن قال.. وجد غري ذلك فال يلومن إال نفسه
  من أحق بذلك من: ربنا فندخل اجلنة؟ فيقولون

)٢/٢٩(  

  

ه قُبالً، فيأتون آدم فيطلب ذلك إليه، وذكر نوحاً، مث أبيكم؟ إنه خلقه اهللا بيده ونفخ فيه من روحه وكلم
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : إبراهيم، مث موسى، مث عيسى، مث حممداً صلى اهللا عليه وسلم، إىل أن قال

فآيت اجلنة فآخذ حبلقة الباب، مث أستفتح فيفتح يل فأُحيا ويرحب يب، فإذا دخلت اجلنة فنظرت : وسلم
 ريب عز وجل خررت له ساجداً، فيأذن يل من محده ومتجيده بشيء ما أذن به ألحد من خلقه، مث إىل

ما شأنك؟ : ارفع يا حممد، واشفع تشفع، وسل تعطه، فإذا رفعت رأسي قال اهللا وهو أعلم: يقول اهللا يل
قد شفَّعتك :  وجلوعدتين الشفاعة فشفعين يف أهل اجلنة يدخلون اجلنة، فيقول اهللا عز! يا رب: فأقول

احلديث رواه األئمة ابن جرير يف تفسريه، و الطرباين ، و أبو يعلى املوصلي ) وأذنت هلم يف دخول اجلنة
  ].، و البيهقي وغريهم



  شرح حديث الشفاعة العظمى
…  

)٢/٣٠(  

  

 يوم ذكر العلماء أن أكرب أنواع الشفاعات اليت اختص ا النيب صلى اهللا عليه وسلم هي الشفاعة يف
القيامة ألجل إراحة الناس من طول املوقف، وألجل فصل القضاء بينهم، وذلك ألن املوقف يوم القيامة 
. قد ذُكر من طوله ومن هوله وما يكون فيه من الغم والكرب ومن العذاب واألمل ما اهللا تعاىل به عليم

، ويف آية أخرى أنه مقْداره خمِسني أَلْف ]٤٧:جاحل[فأما طوله فقد ذكر اهللا أنه كَأَلْف سنة مما تعدونَ 
 ةنولعل ذلك الختالف تقديره عند الناس، أو يف ظن الكثري من الناس، ولكنه ال حيس ]٤:املعارج[س ،

كذلك من . بطوله أهل التوحيد والعقيدة وأهل األعمال الصاحلة، وذلك ألم ينعمون يف ذلك املوقف
يف املوقف شدة احلر، كما روي أا تدنو الشمس من رءوس اخلالئق حىت يكون بينها اهلول الذي يناهلم 

وبينهم قدر ميل، ويزاد يف حرها، وأم يلجمهم العرق من شدة احلر، ومنهم من يبلغ العرق إىل 
كذلك . ركبتيه، ومنهم من يبلغ إىل حقويه، ومنهم من يبلغ إىل ثدييه، ومنم من يلجمه العرق إجلاماً

: يضاً شدة اهلول الذي يشاهدونه، فمن طول هذا املوقف وما هم فيه من الكرب يقول بعضهم لبعضأ
أال تطلبون من يشفع لكم حىت يرحيكم اهللا من هذا املوقف، وحىت تتخلصوا منه إما إىل جنة وإما إىل 

آدم وهو أبو البشر، نار؟ فعند ذلك يطلبون من يشفع هلم، فذُكر يف احلديث أم يأتون أوالًَ إىل أبيهم 
خصك : أي-أنت أبو البشر، خلقك اهللا بيده، وأسجد لك مالئكته، وأسكنك جنته ! يا آدم: فيقولون

اشفع لنا إىل ربك لريحينا من طول ! أال ترى إىل ما قد أصابنا؟!  أال ترى إىل ما حنن فيه؟-ذه اخلصائص
يعترف بأنه أخطأ وأنه ! ذنب أو خطيئة أبيكم؟وهل أخرجكم من اجلنة إلَّا : فيعتذر آدم فيقول. املوقف

هو الذي بسببه خرجتم من اجلنة وقد كنتم من أهلها، فإنه ملا أُسكن فيها وأخطأ تلك اخلطيئة اليت هي 
  ويف هذا حتذير من األعمال السيئة اليت. أكله من تلك الشجرة، أُخرج منها إىل دار الشقاء وهي الدنيا

)٢/٣١(  

  

أُخرج آدم من اجلنة بذنب واحد، وأنتم تعملون الذنوب : نة، قال بعض السلفحترم من دخول اجل
يا ناظراً يرنو بعيني راقد ومشاهداً لألمر : ويقول بعضهم! وتكثرون منها، وترجون أن تدخلوا معه اجلنة

ا وفوز العابد أنسيت أن اهللا أخرج آد ج اجلنانرماً غري مشاهد تصل الذنوب إىل الذنوب وترجتي د
كيف : منها إىل الدنيا بذنب واحد واحلاصل أن أباهم آدم يعترف خبطيئته ويعتذر عن الشفاعة، ويقول



أنت أول ! يا نوح: أشفع وأنا مذنب؟ مث حييلهم إىل نيب اهللا نوح عليه السالم، فيأتون إليه ويقولون
 ونوح عليه السالم له ميزة .الرسل بعث إىل أهل األرض، ومساك اهللا عبداً شكوراً، اشفع لنا إىل ربك

رب ال تذَر : وفضيلة، ولكن مل يقبل أن يشفع هلم تواضعاً، وتعلل واعتذر بأنه قد دعا على قومه بقوله
، فاعتذر بذلك، وإن كان ما دعا إلَّا على الكفار الذين ]٢٦:نوح[علَى اَألرضِ من الْكَافرِين دياراً 
وبعد نوح يأتون إىل .  دعوته فأغرق أهل األرض إلَّا أهل السفينةيستحقون الغرق، فاستجاب اهللا

مث يأتون إىل النيب . إبراهيم فيعتذر، ويأتون بعد إبراهيم إىل موسى، فيعتذر أيضاً، مث إىل عيسى فيعتذر
، فإذا التزم أن يشفع سجد لربه، مث إذا )أنا هلا: (حممد صلى اهللا عليه وعليهم وسلم، فعند ذلك يقول

ذن له ربه تكلم مبا يفتح اهللا عليه من احملامد ومن الثناء ما ال حيسنه اآلن، يعين أن اهللا يلهمه من متجيد أ
ربه وحتميده والثناء عليه ما اهللا به عليم، فبعد ذلك يرغب إىل ربه أن يفصل بني العباد، وأن يرحيهم من 

  .ذلك املوقف
  ذكر ما يقع بعد فصل القضاء

…  
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إين أنصت لكم منذ : (-كما يف هذا احلديث- يستجيب اهللا دعوته فيفصل بينهم، ويقول بعد ذلك
، فعند ذلك تنصب املوازين، )خلقت السماوات واألرض إىل هذا اليوم، فأنصتوا يل ألحكم بينكم

وتنشر الدواوين، ويأيت دور احلساب، وحياسب اهللا كل أحد، وتتفرق الكتب وتتطاير الصحف باألميان 
الشمائل، فآخذٌ كتابه بيمينه، وآخذٌ كتابه بشماله، فيسعد اهللا أقواماً ويشقي أخرين، يسعد أهل الدين وب

بعد ذلك يكون ما أخرب اهللا به . وأهل التقوى وأهل الصالح، ويشقى أهل الفساد وأهل الكفر والعناد
هم فينطفئ نور املنافق ونور من كونه مييز هؤالء من هؤالء، فتفَرق عليهم أنوار، فيمشون يف أنوار

-الكافر، مث يتأخر فيضرب بينهم بسور له باب، وذلك متهيد وفصل بني أهل التقوى وأهل الشقاوة 
مث بعدما يتميزون ويركبون الصراط ويسلكونه وهو جسر على منت .  حىت مييز اهللا بينهم-والعياذ باهللا

حاديث أنه أحر من اجلمر وأحد من السيف جهنم ميرون عليه بقدر أعماهلم، كما ذُكر يف بعض األ
وأدق من الشعرة، وأم يسريون عليه بأعماهلم، فمنهم من مير عليه كالربق، ومنهم من مير كالريح، 
ومنهم من مير كأجاود اخليل والركاب، ومنهم من يعدو عدواً، ومنهم من ميشي مشياً، ومنهم من 

شوك السعدان ختطف من أُمرت خبطفه، فناجٍ مسلَّم، يزحف زحفاً، وعلى جنبيت الصراط كالليب مثل 
وخمدوش، ومكردس يف النار ختتطفه تلك الكالليب اليت ذكر أا مثل شوك السعدان إال أنه ال يعلم 

: فإذ جنوا من الصراط وسلكوه وكانوا قد وعدوا بأم يرِدون النار يف قوله تعاىل. قدرها إلَّا اهللا تعاىل



كُمنإِنْ ما وهارِدإنكم مررمت : أين النار اليت وعدنا اهللا بأنا سوف نردها؟ فيقال: قالوا] ٧١:مرمي[ إِلَّا و
عندما مروا على الصراط وكان منصوباً على منت جهنم، وذلك ألنه إذا مر : يعين. عليها وهي خامدة

ك يوقفون على قنطرة بني عند ذل. جز يا مؤمن، فقد أطفأ نورك هليب: املؤمن مل حيس بلهبها، بل تقول
  اجلنة والنار، ويقتص من بعضهم

)٢/٣٣(  

  

لبعض مظامل كانت بينهم، فإذا هذِّبوا ونقُّوا أُذن هلم بدخول اجلنة، وال يدخلوا أيضاً إال بعد أن يستأذن 
  .هلم أو يشفع هلم نبينا صلى اهللا عليه وسلم، وهذه من خصائصه ومن مميزاته

   أخرى من الشفاعةذكر الشارع أنواعاً
…  

النوع الثاين والثالث من الشفاعة شفاعته صلى اهللا عليه وسلم يف أقوام قد تساوت : [قال رمحه اهللا
. حسنام وسيئام، فيشفع فيهم ليدخلوا اجلنة، ويف أقوام آخرين قد أُمر م إىل النار ألَّا يدخلوها

درجات من يدخل اجلنة فيها فوق ما كان يقتضيه شفاعته صلى اهللا عليه وسلم يف رفع : النوع الرابع
وقد وافقت املعتزلة على هذه الشفاعة خاصة، وخالفوا فيما عداها من املقامات مع تواتر . ثواب أعماهلم
الشفاعة يف أقوام أن يدخلوا اجلنة بغري حساب، وحيسن أن يستشهد : النوع اخلامس. األحاديث فيها

صن حني دعا له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن جيعله من السبعني هلذا النوع حبديث عكاشة بن حم
الشفاعة يف : النوع السادس. ألفاً الذين يدخلون اجلنة بغري حساب، واحلديث مخرج يف الصحيحني

مث قال القرطيب يف . ختفيف العذاب عمن يستحقه، كشفاعته يف عمه أيب طالب أن خيفف عنه عذابه
قيل ] ٤٨:املدثر[فَما تنفَعهم شفَاعةُ الشافعني : فقد قال تعاىل: فإن قيل: كر هذا النوعبعد ذ) التذكرة(
النوع . ال تنفعه يف اخلروج من النار كما تنفع عصاة املوحدين الذين يخرجون منها ويدخلون اجلنة: له

 ويف صحيح مسلم عن أنس رضي شفاعته أن يؤذن جلميع املؤمنني يف دخول اجلنة كما تقدم،: السابع
  )].أنا أول شفيع يف اجلنة: (اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  تفصيل ما خص به النيب صلى اهللا عليه وسلم من الشفاعات
…  

......  
  الشفاعة العظمى

…  
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نوع األول، أعين شفاعته هذه من أنواع الشفاعات اليت خص ا النيب صلى اهللا عليه وسلم، وهي تبع ال
ألهل املوقف أن يرحيهم اهللا من طول املوقف، وأن يرتل اهللا ليفصل القضاء بينهم حىت يدخل هؤالء 

  .دارهم وهؤالء دارهم، فأشهرها هو النوع األول
  الشفاعة يف قوم استوت حسنام وسيئام

…  
قوم هلم طاعات : أي. خلهم اهللا اجلنةشفاعته يف قوم تساوت حسنام وسيئام يف أن يد: النوع الثاين

رمحيت تغلب (وهلم معاصٍِ متساوية كأنه مل تترجح كفة هذه وال كفة هذه، ولكن كتب اهللا على نفسه أن 
، فيتالفاهم برمحته، ويقبل فيهم شفاعة نبيه، فيدخلهم اجلنة، مع أن هلم سيئات تساوي أو تقدر )غضيب

يث أنه إذا حاسب اهللا العبد فإنه يقتص من سيئاته حلسناته، وقد ورد يف بعض األحاد. بقدر حسنام
إِنَّ اللَّه ال يظْلم مثْقَالَ ذَرة وإِنْ : فإذا بقي له حسنة واحدة؛ ضاعفها وأدخله ا اجلنة، كما يف قوله تعاىل

  .ا الثوابجيعلها أضعافاً مضاعفةً حىت يستحق : يعين] ٤٠:النساء[تك حسنةً يضاعفْها 
  الشفاعة فيمن استحق العذاب

…  
أما النوع الثالث من أنواع الشفاعة فهو شفاعته صلى اهللا عليه وسلم يف قوم استحقوا النار أو أُمر م 
إىل النار فيدخلون اجلنة بعدما أُمر م، وكأم من أهل التوحيد، ولكن معهم سيئات ومعهم ذنوب من 

ا بالعذاب أو اليت توعد عليها بنفي اإلميان، أو بعدم دخول اجلنة، ولكن فضل اهللا الكبائر اليت توعد عليه
تعاىل ورمحته تعم عباده الذين يشملهم اسم اإلميان واسم التوحيد واسم االستجابة، فيشفع هلم لكوم 

  .من أمته، فيدخلون اجلنة، فهذا نوع ثالث من أنواع الشفاعة
   اجلنةالشفاعة يف دخول أهل اجلنة

…  
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أما النوع الرابع فهو الشفاعة ألهل اجلنة يف أن يدخلوها، عندما يقفون عند أبواب اجلنة ال يدخلوا 
حىت يستفتح هلم النيب صلى اهللا عليه وسلم، فأول من يستفتح باب اجلنة حممد صلى اهللا عليه وسلم، 

، فهو يستأذن )بك أُمرت ألَّا أفتح ألحد قبلك(: وأول من يدخل اجلنة من األمم أمته، فيقول خازن اجلنة
ويشفع إىل ربه يف أن يفتح أبواب اجلنة فيدخلها أهلها مع سعة أبواب اجلنة، فقد ذُكر أن للجنة مثانية 

ما بني مصراعي الباب مسرية أربعني سنة، وليأتني عليه : (أبواب، ولكن ما سعة الباب؟ ورد يف احلديث



 من كثرة من يدخل من تلك األبواب الثمانية، فالباب الواحد سعته مسرية )يوم وهو كظيظ من الزحام
أربعني سنة، ليس أربعني يوماً وال أربعني شهراً، بل أربعني سنة، ما مقدار ذلك؟ اهللا أعلم مبنتهاه، ومع 

  وهو كظيظ من الزحام من كثرة من يدخل منه، من-واهللا أعلم مبقدار ذلك اليوم-ذلك يأيت عليه يوم 
  .هذه األمة ومن غريها

  الشفاعة يف دخول قوم اجلنة بغري حساب
…  

أما النوع اخلامس من الشفاعة فهو شفاعته صلى اهللا عليه وسلم لقوم أن يدخلوا اجلنة بغري حساب، 
ومنهم عكاشة بن حمصن ، لَما أخرب النيب صلى اهللا عليه وسلم بأن من أهل اجلنة من يدخلوا بغري 

هذه أمتك ومعهم سبعون ألفاً يدخلون اجلنة بغري : (، وهم سبعون ألفاً، ملا قال اهللا لهحساب وال عذاب
كأنه شفع له أن : يعين) أنت منهم: ادع اهللا أن جيعلين منهم، فقال: حساب، قام عكاشة بن حمصن فقال

  .يكون من الذين يدخلون اجلنة بغري حساب، ومنهم أيضاً غريه
   أقر ا املعتزلةالشفاعة يف اجلنة وهي اليت

…  

)٢/٣٦(  

  

أما النوع السادس من أنواع الشفاعة فهو الشفاعة لقوم من أهل اجلنة أن يزاد يف ثوام وقد دخلوا 
اجلنة، ولكن مراتبهم نازلة، فيشفع هلم أن ترفع مراتبهم وأن يعطَوا أجراً وأن يزاد هلم يف الثواب ويف 

عة اعترفت به املعتزلة الذين أنكروا بقية الشفاعة، وذلك ألم وهذا النوع من الشفا. مضاعفة اجلزاء
إمنا أنكروا شفاعة من يخرج من النار أو من يستحق النار، أما أهل اجلنة فأقروا بأنه يكون فيها شفاعة 

  .يف رفع املنازل وحنوها
  الشفاعة يف ختفيف العذاب عن بعض من استحقه

…  
آخر الشفاعات اخلاصة به صلى اهللا عليه وسلم؛ فهو الشفاعة يف أما النوع السابع من الشفاعة، وهو 

ومن ذلك شفاعته لعمه أيب طالب أن خيفف . قوم استحقوا النار ودخلوها بأن يخفف عنهم من عذاا
اهللا عنه من العذاب، ذكر يف احلديث أنه يستحق أن يكون يف الدرك األسفل من النار؛ ألنه عرف 

، وعرف صدق النيب صلى اهللا عليه وسلم ولكنه مل يتبعه، ولكن بسبب نصرته التوحيد ولكنه مل يقبله
اجهر مبا تريد : للنيب صلى اهللا عليه وسلم وحياطته له، وبسبب أنه مكَّنه من أن يدعو إىل اهللا وقال له

ه فأنا أنصرك، فنصره وآواه حىت بلغ الرسالة، ومل يتجرأ املشركون على النيل من النيب صلى اهللا علي



ولكن ليس . وسلم يف حياة أيب طالب ، فبسبب نصرته خفِّف عنه العذاب، فأصبح يف ضحضاح من نار
ذلك ين، بل قد ذكر أن ذلك الضحاح يغلي منه دماغه، ويرى أنه ال أحد أشد منه عذاباً وهو أخفهم، 

السري الذي تربط به : ، والشراك)أخف أهل النار من يكون له شراك من نار يغلي منه دماغه: (وقد ورد
النعل، فهو سري من النار يف رجله، ومن شدة حرارته حيمى جسده كله، حىت إن دماغه يكون له غليان 

  .من شدة حره، وما يرى أن أحداً أشد عذاباً منه وإنه ألخفهم
  سرد ما اختص به حممد صلى اهللا عليه وسلم من الشفاعات

…  

)٢/٣٧(  

  

فضيلةً لنبينا صلى اهللا عليه وسلم؛ حيث خص بأنه الذي يشفع هذه فنأخذ من هذه األنواع ميزةً و
: والشفاعة الثانية. الشفاعة العظمى اليت هي إلراحة الناس من املوقف: األوىل: األنواع من الشفاعات

اليت هي يف قوم استحقوا : والشفاعة الثالثة. اليت هي يف قوم تساوت حسنام وسيئام أن يدخلوا اجلنة
اليت هي يف أهل اجلنة أن يفتح هلم وأن : والشفاعة الرابعة. ار أو أُمر م إىل النار ألَّا يدخلوهاالن

. اليت هي يف بعض أهل اجلنة أن ترفع مراتبهم، وأن يزاد يف ثوام: والشفاعة اخلامسة. يدخلوها
يف بعض أهل النار أن : والسابعة. اليت هي يف قوم أن يدخلوا اجلنة بغري حساب: والشفاعة السادسة

وبقيت شفاعةٌ أو . هذه أنواع من الشفاعة خاصة بالنيب صلى اهللا عليه وسلم. يخفف عنهم من عذاا
  .نوع من الشفاعة ليس خاصاً به بل يشفع به املالئكة وغريهم، وهو أعم أنواع الشفاعة

  ]٢٥[شرح العقيدة الطحاوية 
اروا يدخلون فيه ما ليس مبشروع، ومن ذلك التوسل احنرف كثري من الناس يف باب الدعاء، فص

باملخلوقني واالستشفاع بالصاحلني والقسم على اهللا م، وقد بني العلماء السنة يف الدعاء وحرموا 
  .التوسل املمنوع، وردوا على شبهات املخالفني

  الكالم على االستشفاع والتوسل
…  

......  
  النهي عن االستشفاع باملخلوق يف الدنيا

…  

)٢/٣٨(  

  



وأما االستشفاع بالنيب صلى اهللا عليه وسلم وغريه يف الدنيا إىل اهللا تعاىل يف : [قال املؤلف رمحه اهللا تعاىل
حبق نبيك، أو حبق فالن، يقسم على اهللا بأحد من خملوقاته، : الدعاء ففيه تفصيل؛ فإن الداعي تارةً يقول

اعتقاده أن ألحد على اهللا حقاً، وال جيوز : والثاين. اهللاأنه أقسم بغري : أحدمها: فهذا حمذور من وجهني
وكَانَ حقَّاً علَينا نصر : احللف بغري اهللا، وليس ألحد على اهللا حق إلَّا ما أحقه على نفسه، كقوله تعاىل

 نِنيمؤعنه ، وكذلك ما ثبت يف الصحيحني من قوله صلى اهللا عليه وسلم ملعاذ رضي اهللا]٤٧:الروم[الْم 
حقه عليهم : اهللا ورسوله أعلم، قال: قلت: أتدري ما حق اهللا على عباده؟ قال! يا معاذ : (وهو رديفه

اهللا ورسوله أعلم، : أن يعبدوه وال يشركوا به شيئاً، أتدري ما حق العباد على اهللا إذا فعلوا ذلك؟ قلت
ده الصادق، ال أن العبد نفسه يستحق فهذا حق وجب بكلماته التامة ووع). حقهم عليه ألَّا يعذم: قال

على اهللا شيئاً كما يكون للمخلوق على املخلوق؛ فإن اهللا هو املنعم على العباد بكل خري، وحقهم 
الواجب بوعده هو ألَّا يعذم، وترك تعذيبهم معىن ال يصلح أن يقسم به وال أن يسأل بسببه ويتوسل 

 وكذلك احلديث الذي يف املسند من حديث أيب سعيد رضي اهللا .به؛ ألن السبب هو ما نصبه اهللا سبباً
أسألك حبق ممشاي هذا وحبق السائلني : (عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف قول املاشي إىل الصالة

، فهذا حق السائلني هو أوجبه على نفسه، فهو الذي أحق للسائلني أن جييبهم وللعابدين أن )عليك
ما للعباد عليه حق واجب كال وال سعي لديه ضائع إن عذبوا فبعدله أو : قائليثيبهم، ولقد أحسن ال

: حبق السائلني عليك وبني قوله: فأي فرق بني قول الداعي: نعموا فبفضله وهو الكرمي الواسع فإن قيل
وأنا أنك وعدت السائلني باإلجابة ) حبق السائلني عليك: (حبق نبيك أو حنو ذلك؟ فاجلواب أن معىن قوله
  ؛ فإن فالناً وإن)حبق فالن: (من مجلة السائلني، فأجب دعائي، خبالف قوله

)٢/٣٩(  

  

: كان له حق على اهللا بوعده الصادق فال مناسبة بني ذلك وبني إجابة دعاء هذا السائل، فكأنه يقول
ن وإمنا هذا م! وأي مالزمة؟! لكون فالن من عبادك الصاحلني أجب دعائي وأي مناسبة يف هذا؟

]. ٥٥:األعراف[ادعوا ربكُم تضرعاً وخفْيةً إِنه ال يحب الْمعتدين : وقد قال تعاىل! االعتداء يف الدعاء
وهذا وحنوه من األدعية املبتدعة، ومل ينقل عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وال عن الصحابة وال عن 

عنهم، وإمنا يوجد مثل هذا يف احلروز واهلياكل اليت يكتبها التابعني وال عن أحد من األئمة رضي اهللا 
اجلهال والطرقية، والدعاء من أفضل العبادات، والعبادات مبناها على السنة واالتباع، ال على اهلوى 

  ].واالبتداع
  ال حيق ألحد أن حيلف على اهللا وال بغري اهللا

…  



)٢/٤٠(  

  

إن املخلوق إذا كان مقرباً عند اهللا فله : املخلوقني، ويقولونهاهنا رد على الذين يسألون اهللا تعاىل حبق 
مرتلة، وله حق على اهللا، وله رفعة، فهو إذا سألناه حبق نبيه أو حبق الويل فالن جييب دعاءنا، فيقول 

وهذا اعتداء يف . أسألك حبق نبيك أسألك حبق الويل فالن أسألك حبق عبدك فالن عليك: أحدهم
، واملعتدون ]٥٥:األعراف[ادعوا ربكُم تضرعاً وخفْيةً إِنه ال يحب الْمعتدين :  يقولالدعاء، فاهللا تعاىل

يف الدعاء هم الذين يدعون بإمث أو يدعون بذنب أو يدعون بشيء مل يشرع هلم، وال شك أن هذا مل 
نقل، فما نقل عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وال عن صحابته أم سألوا حبق خملوق، أو توسلوا حبق ي

خملوق، ال حبق فالن وال جباه فالن وال بغري ذلك، فاحملذور فيه أنه حلف حبق خملوق، واحللف بغري اهللا 
حبق : ، فإذا قال)من حلف بغري اهللا فقد كفر أو أشرك: (شرك، ثبت أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

ن، أو بشريف أو حبيايت أو حبياتك يا فالن، أو ما أشبه ذلك على وجه فالن أو بالنيب أو بالويل أو جباه فال
التأكيد؛ اعترب قد حلف مبخلوق، فيكون هذا تعظيماً لذلك احمللوف به، والنيب صلى اهللا عليه وسلم 

 ال حتلفوا بآبائكم وال باألصنام، وال حتلفوا باهللا: (، وقال)من كان حالفاً فليحلف باهللا أو ليصمت: (قال
فأمرنا أن نتجنب احللف باآلباء كما كان املشركون حيلفون بآبائهم أو بأمهام أو ). إال وأنتم صادقون
ال : من حلف بالالت والعزى فليقل: (وثبت أنه قال. والالت والعزى، وحنو ذلك: بأصنامهم يف قوهلم

ن الالت والعزى معظمتان أو أما ، كأنه أشرك فأُمر بأن جيدد التوحيد؛ ليبطل االعتقاد بأ)إله إال اهللا
فكذلك إذا حلف بالويل فالن، أو بعلي ، أو حبسن ، أو حبسني ، أو بعيدروس ، أو . تستحقان التعظيم

كذلك أيضاً سؤال اهللا تعاىل حبق . بابن علوان ، أو بكذا وكذا؛ فإن هؤالء خملوقون ال جيوز احللف م
   شرك، وذلك ألنه ليساملخلوقني أو جباه املخلوقني، هذا أيضاً

)٢/٤١(  

  

  .ألحد حق على اهللا تعاىل إال ما أحقه على نفسه
  حديث السؤال جباه النيب مكذوب

…  
إن النيب صلى اهللا عليه : ويتكرر يف كتب هؤالء القبوريني وعلى ألْسن دعام حديث مكذوب، يقولون

وهذا مكذوب ال أصل له، ما ). عظيمإذا سألتم اهللا فاسألوه جباهي؛ فإن جاهي عند اهللا : (وسلم قال
قاله النيب صلى اهللا عليه وسلم، وحاشاه أن يأمرهم بأن يسألوا اهللا جباهه وهو الذي حيب التواضع 

أجعلتين هللا : (قال. ما شاء اهللا وشئت: والذي يعرف أن ربه هو الذي يستحق التعظيم، وملا قال له رجل



الذين : فإذاً! اسألوا اهللا جباهي؛ فإن جاهي عند اهللا عظيم؟: ، فكيف يقول)قل ما شاء اهللا وحده! نداً؟
أسألك جباه نبيك، أو حبق نبيك، أو حبق الويل فالن، أو جباه الويل فالن؛ هؤالء قد أشركوا، : يقولون

ملاذا؟ ألم عظَّموا هذا املخلوق وحلفوا به، وجعلوا له حقاً على اهللا، ومعلوم أن اهللا تعاىل هو الذي 
 على العباد، وليس أحد ميلك من اهللا شيئاً، وليس على اهللا حق ألي خملوق، بل هو الذي له احلق يتفضل
  .عليهم

  حق العباد على اهللا تفضل منه وتكرم ال واجب
…  

)٢/٤٢(  

  

حق اهللا : (أما حديث معاذ الذي ذكر فاحلق فيه حق تفضل وحق تكرم، وهو قوله صلى اهللا عليه وسلم
، فحق علينا وعلى العباد كلهم هللا تعاىل أن يعبدوه وال )وه وال يشركوا به شيئاًعلى العباد أن يعبد
وحق العباد على اهللا ألَّا يعذب من ال يشرك به شيئاً، فهذا ليس حق وجوب، بل هو . يشركوا به شيئاً

 -وهو ال خيلف امليعاد-حق تفضل وحق تكرم، وذلك ألنه الذي وفقهم وأنعم عليهم، مث هو وعدهم 
. أن من وحده فإنه يثيبه وينعمه، وأنه ال يعذبه إذا مات على التوحيد الصحيح الصادق، فهذا حق تكرم

إذا كان للنيب صلى اهللا عليه وسلم حق : وإذا كان كذلك فليس خاصاً بنيب وال بويل وال بغريه، ويقال
بسببه، وهو أن توحد على اهللا فأنت كذلك لك حق، فائت بسببه، أنت لك حق تكرم على اهللا فائت 

اهللا وال تشرك به شيئاً، وال تلتفت بقلبك إىل أي خملوق، وال تتعلق بسيد وال ويل وال شفيع وال غريهم، 
وتعلق بربك حىت يرمحك وحىت ينعمك وال يعذِّبك، فبذلك تكون من الذين استحقوا على اهللا حق 

 ما للعباد عليه حق واجب كال وال سعي :والبيت الذي ذكر يؤيد أن هذا حق تكرم، وهو قوهلم. تكرم
إن العباد ليس هلم : لديه ضائع إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكرمي الواسع فيقول هذا الشاعر

 وإن سعيهم وأعماهلم الصاحلة ال تضيع، بل هي حمفوظة حيصيها مث -حق وجوب: يعين-عليه حق 
.  ومن وجد غري ذلك فال يلومن إال نفسه، فهذا حق تكرميوفيهم إياها، فمن وجد خرياً فليحمد اهللا،

هو الذي تفضل عليهم وهداهم، : يعين. وال يعذم ظلماً، إمنا يعذم عدالً لكوم يستحقون العذاب
فهدايته هلم نعمة، ولو أن اهللا تعاىل عذَّب أهل مساواته وأهل أرضه لعذم وهم يستحقون العذاب، وال 

  .لو أنه أنعم عليهم لكانت نعمته عليهم أفضل من أعماهلميكون ظاملاً هلم، و
  )أسألك حبق السائلني: (الرد على املستدلني حبديث

…  

)٢/٤٣(  



  

يبقى علينا هذا احلديث الذي يكثر أن يستدل به القبوريون، وهو احلديث الذي روي عن أيب سعد : فإذاً
اللهم إين أسألك حبق : رج من بيته يقوللو أن أحدكم إذا خ: (أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

السائلني عليك وحبق ممشاي هذا؛ فإين مل أخرج أشراً وال بطراً وال رياًء وال مسعةً، خرجت اتقاء سخطك 
..) وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تنقذين من النار وأن تغفر يل ذنويب مجيعاً؛ إنه ال يغفر الذنوب إال أنت 

واجلواب أن هذا احلديث فيه ضعف، حيث إن يف طريقه أو يف إسناده عطية . يقوله يف طريقه إىل املسجد
جاههم، ) حق السائلني(بن سعد العويف ، وهو ضعيف، مث على تقدير صحته ال داللة فيه، فليس معىن 

حبق، فالن أو : حبق األولياء، أو: أسألك حبق النبيني، أو: فجاه الناس كلهم سواء، ولو كان كذلك لقال
حبق السائلني، وما هو حق السائلني؟ : من األولياء، كعبد القادر أو البدوي أو حنومها، ولكن قالفالن 

هو ما وعد اهللا من سأله بالثواب، فحق السائلني على اهللا أن جييبهم، وحق العاملني أن يثيبهم، فهذا هو 
نفسك ملن سألك أن جتيب يا رب أسألك مبا جعلته حقاً على : حقهم الذي يسألون اهللا به، فكأنك تقول

فأنا من مجلة السائلني فأجب سؤايل وأثبين على أعمايل، فلما كان هذا حق السائلني كلهم كنت أنت من 
ادعونِي أَستجِب : يا رب أنا من مجلة السائلني، وقد جعلت للسائلني عليك حقاً بقولك: يقول. السائلني
 أَلَ: ، وبقولك] ٦٠:غافر[لَكُمإِذَا سو انعاعِ إِذَا دةَ الدوعد أُجِيب ي قَرِيبي فَإِنني عادبع ك
أنا من السائلني، فأسألك مبا جعلته حقاً على نفسك ومبا وعدت السائلني أن : ، فإذاً]١٨٦:البقرة[

:  إذاً.وهل يف هذا توسل حبق خملوق؟ ليس فيه توسلٌ يف حق خملوق! فهل يف ذلك توسلٌ باجلاه؟. جتيبهم
إن هؤالء من مجلة الذين أمرنا بأن : فكيف يتعلق ذا القبوريون الذين يدعون فالناً وفالناً ويقولون

  فال يغتر مبن يستدل ذا احلديث على. نتوسل حبقهم، وأن نسأل اهللا حبقهم
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 دليل، وقد أورد أنه دليل يف جواز السؤال حبق األموات أو حبق األولياء أو غري ذلك، فليس فيه أي
العلماء هذا احلديث يف الرد على من استدل به من القبوريني، ويف الرد على املشركني الذين جعلوه 
فكل . طعناً على الشيخ حممد بن عبد الوهاب الذي مينع من السؤال حبق املخلوق، وجباه خملوق أياً كان

فأين . على أنه جيوز السؤال حبق املخلوقهذا دليل : من دعا معه أحدا أشرك باهللا ولو حممدا فيقولون
أنت وعدت السائلني أن جتيبهم فأنا : السؤال فيه حبق املخلوق؟ إمنا فيه السؤال مبا جعل اهللا، كأنه يقول

  .من مجلة السائلني فأجب سؤايل فال داللة فيه على شيء مما يتعلقون به
  ال جيوز اإلقسام باملخلوق وال التوسل به

…  
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وإن كان مراده اإلقسام على اهللا حبق فالن فذلك حمذور أيضاً؛ ألن اإلقسام : [.. رمحه اهللا تعاىلقال 
من حلف بغري اهللا : (وقد قال صلى اهللا عليه وسلم! باملخلوق على املخلوق ال جيوز، فكيف على اخلالق؟

أسألك حبق فالن أو : اعييكره أن يقول الد: وهلذا قال أبو حنيفة وصاحباه رضي اهللا عنهم). فقد أشرك
حىت كره أبو حنيفة و حممد رضي . حبق أنبيائك ورسلك، وحبق البيت احلرام واملشعر احلرام وحنو ذلك

اللهم إين أسألك مبعقد العز من عرشك، ومل يكرهه أبو يوسف رمحه اهللا لَما : اهللا عنهما أن يقول الرجل
أتوسل إليك بأنبيائك ورسلك وأوليائك، : أو يقولجباه فالن عندك، : وتارة يقول. بلغه األثر فيه

ألن فالناً عندك ذو وجاهة وشرف ومرتلة فأجب دعاءنا، وهذا أيضاً حمذور؛ فإنه لو كان هذا : ومراده
هو التوسل الذي كان الصحابة يفعلونه يف حياة النيب صلى اهللا عليه وسلم لفعلوه بعد موته، وإمنا كانوا 

ه، يطلبون منه أن يدعو هلم وهم يؤمنون على دعائه، كما يف االستسقاء وغريه، يتوسلون يف حياته بدعائ
اللهم إنا كنا إذا أجدبنا : (فلما مات صلى اهللا عليه وسلم قال عمر رضي اهللا عنه ملا خرجوا يستسقون

له، ليس بدعائه هو ربه وشفاعته وسؤا: ، معناه)نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا
املراد أنا نقسم عليك به، أو نسألك جباهه عندك؛ إذ لو كان ذلك مراداً لكان جاه النيب صلى اهللا عليه 

باتباعي لرسولك وحمبيت له وإمياين به وبسائر أنبيائك : وتارةً يقول. وسلم أعظم وأعظم من جاه العباس 
فلفظ . اء والتوسل واالستشفاعفهذا من أحسن ما يكون من الدع. ورسلك وتصديقي هلم وحنو ذلك

التوسل بالشخص والتوجه به فيه إمجال غلط بسببه من مل يفهم معناه، فإن أريد به التسبب به لكونه 
داعياً وشافعاً وهذا يف حياته يكون، أو لكون الداعي حمباً له مطيعاً ألمره مقتدياً به وذلك أهل للمحبة 

  عاء الوسيلة وشفاعته، وإما مبحبة السائل واتباعه، أو يراد بهوالطاعة واالقتداء، فيكون التوسل إما بد
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قد ذكر العلماء الدليل على أنه ..]. اإلقسام به والتوسل بذاته، فهذا الثاين هو الذي كرهوه ووا عنه 
ما باب : (ال جيوز اإلقسام مبخلوق على اهللا تعاىل، كما يف كتاب التوحيد للشيخ حممد بن عبد الوهاب 

أقسمت عليك يا : إلزام اهللا تعاىل بشيء، كأن يقول: اإلقسام على اهللا معناه). جاء يف اإلقسام على اهللا
وال شك أن هذا جرأة كبرية على اهللا، فكيف تلزم ربك بشيء، وكيف تقسم عليه . رب أن تفعل كذا

جه املثل، فاحلديث الذي وما ورد يف ذلك إمنا هو على و! بأن يفعل شيئاً وهو الذي يتصرف يف العباد؟
، هذا بيان )رب أشعث أغرب مدفوع باألبواب لو أقسم على اهللا ألبره: (يقول فيه صلى اهللا عليه وسلم

أن هناك من هو متواضع هللا تعاىل لو قدر أنه طلب ربه وأحل يف طلبه ألجاب دعوته، ولكن ليس فيه 



ر، أقسمت عليك أن تشفي املريض، أقسمت عليك أن ترتل املط: أنكم تقسمون على اهللا، فتقول
أقسمت عليك أن تنبت النبات، هذا ال جيوز ملا فيه من التصرف يف اهللا ومن إلزام الرب سبحانه مبا ال 

حنن الفقراء وأنت الغين ! يا رب: ميلكه العبد، فالعبد ال ميلك إال الدعاء، فيسأل ربه ما حيبه، فيقول
فهذا املراد بالنهي عن . ن وأنت العفو فاعف عنا، وما أشبه ذلكحنن املذنبو! فأنزل علينا غيثك، يا رب

ومن أراد التوسع يف األدلة فليقرأ يف الباب الذي يف آخر كتاب التوحيد، وكذلك يف . اإلقسام على اهللا
  .باب ما جاء يف اإلقسام على اهللا تعاىل) تيسري العزيز احلميد(و) فتح ايد: (شرحه

  أشياء جيوز التوسل ا
…  
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أما سؤال اهللا تعاىل حبق خملوق فإن هذا أيضاً قد ذكرنا أنه ال جيوز، وأن املخلوق ليس له أن يتحكم على 
اهللا، ولكن قد يكون السائل أراد بذلك حمبة ذلك العبد، فيكون سأل اهللا تعاىل وتوسل إليه بعمل صاحل، 

: وقد ذكروا لذلك أمثلة، فمثالً.  الدعاء ولقبولهوالتوسل إىل اهللا باألعمال الصاحلة من األسباب إلجابة
أسألك بأين عبدك الذليل، أسألك بأين مصدق بوعدك ووعيدك، أسألك مبا عملته لك ! يا رب: إذا قلت

من الصاحلات، فهذه توسالت مباحة يرجى بذلك قبول الدعاء ا، وكذلك إذا توسلت مبحبة أولياء 
أسألك بأين أحبك وأحب نبيك وأحب عبادك : جابة الدعاء، كأن تقولاهللا، فإن ذلك فيه أيضاً وسيلة إل

: الصاحلني، أسألك مبحبيت لك وحمبيت هلم أن جتيب دعويت، أو تقيل عثريت، أو ما أشبه ذلك، أو تقول
أسألك بإمياين بك وتصديقي لنبيك واتباعي لشريعته، وإمياين مبا جاء به وتصديقي بكتابك وعملي به، 

وسل إىل اهللا تعاىل بأعمال صاحلة قد عملتها وأنت صادق فيها، فإن هذا فيه وسيلة إىل اهللا وحنو ذلك، تت
. بأعمال خريية، واهللا تعاىل جييب من هو أهل لإلجابة إذا كان صادقاً فيما قاله بقلبه أو فيما قاله بلسانه

ه، أو بالسري على جه، أو وأما السؤال حببه، أو باتباع. فالسؤال حبق فالن املخلوق ال جيوز كما تقدم
بتصديق النيب صلى اهللا عليه وسلم، أو بعمل من األعمال الصاحلة، فذلك أيضاً من الوسائل اليت تكون 
مؤثرة يف إجابة دعاء الداعي، فإذا توسل ا العبد رجي إجابة دعوته، ولكن عليه مع ذلك أن جيتهد يف 

إذا : دعية النبوية فيها كثري من ذكر األعمال الصاحلة، فمثالًواأل. األدعية النبوية، ويف األعمال الصاحلة
، )اللهم أنت ريب ال إله إلَّا أنت خلقتين وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت: (قلت

أسألك حبك : فتوسلت بأنك ملتزم بعهد اهللا وبوعده ما استطعت؛ فذلك من األسباب، كذلك إذا قلت
أسألك أن ترزقين عمالً صاحلاً أكون به :  يقربنا إىل حبك، كأنك تقولوحب من حيبك والعمل الذي

  حمبوباً لك
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فهذه أدعية نبوية وأدعية فيها توسل بأعمال صاحلة ودعاء باألعمال الصاحلة . وما أشبه ذلك. وحمباً لك
: أو.  حبق عبد القادر :أو. أسألك حبق فالن: ومل يرد عن السلف رمحهم اهللا أم قالوا. أو بالتوفيق هلا

  .أو ما أشبه ذلك. حبق ابن عباس : أو. حبق السيد البدوي 
  الكالم على توسل عمر بالعباس

…  
كيف : ويبقى ما ذكر من توسل عمر رضي اهللا عنه بالعباس ، وكثرياً ما يستدل به القبوريون فيقولون

تأملوا قصة عمر حىت تعرفوا ما : ولنق! تعيبون علينا أن نتوسل بالصاحلني وهذا عمر توسل بالعباس ؟
فقد كان العباس بن عبد املطلب كبري السن تقياً ! فعله وما تفعلونه، والفرق الكبري بني فعلكم وفعله
اللهم : (فألجل هذه األسباب قدموه ليدعو، فقال عمر. زاهداً، قريب الصلة بالنيب صلى اهللا عليه وسلم

نتوسل بدعائه، وهو حي : يعين).  وإنا نتوسل إليك بعم نبيك فاسقناإنا كنا نتوسل إليك بنبيك فتسقينا،
اللهم تقبل دعاءه فإنه من : بني أيديهم، فقدموه ليؤمنوا على دعائه ليسأل اهللا تعاىل، فكأم يقولون

وجيوز يف كل وقت إذا خرجنا نطلب املطر أن خنتار أتقانا ونقدمه يدعو ونؤمن على . عبادك الصاحلني
هذا عبدك الصاحل قدمناه، وحنن نؤمن على ! يا ربنا:  فإنه أوىل وأقرب إىل إجابة دعائنا، ونقولدعائه،

فهذا ليس فيه حمذور، وأي توسل . دعائه، نسألك أن جتيب دعوته لنا، نسألك أن ترمحنا بدعائه وبدعائنا
دل عمر رضي اهللا عنه عن وهؤالء القبوريون يتوسلون باألموات، ولو كان جائزاً ملا ع! بغري اهللا فيه؟

النيب صلى اهللا عليه وسلم، وال عن أيب بكر ، وكيف يعدل عنهما ومها أفضل من العباس ؟ فلما عدل 
عنهما إىل العباس دل على أنه استقر يف علمه أنه ال جيوز التوسل باألموات، وال بالغائبني حىت ولو كانوا 

ومعلوم أن محزة بن عبد املطلب . ا شهداء أو صاحلنيأنبياء، وحىت ولو كانوا أولياء، وحىت ولو كانو
  أفضل من العباس وأقدم منه إسالماً، وقتل شهيداً يف سبيل اهللا وهو مقبور عندهم باملدينة، فلماذا مل
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وملاذا مل يأتوا إىل ! نتوسل إليك حبمزة بن عبد املطلب ؟: وملاذا مل يتوسلوا به ويقولون! يذهبوا إىل قربه؟
فإذاً ال داللة يف أنه جيوز االستسقاء بالويل ! يا حممد استسقِ لنا؟:  النيب صلى اهللا عليه وسلم ويقولونقرب

امليت أو الويل الغائب، خبالف احلي السوي الفاضل الذي يدعو ويؤمنون على دعائه ويسألون رم أن 
  .جييب دعاءهم معه، فهذا ال حمذور فيه، وهذا هو الذي فعله العباس

  الرد على شبهة القبوريني يف حديث التوسل بالعباس



…  
وقد رأينا وقرأنا لكثري من القبوريني الذين يؤيدون دعاء املخلوق أو التوسل باملخلوق امليت، كالنبهاين 

، وكذلك ابن علوي املالكي املوجود اآلن، وغريه من )شواهد احلق( يف كتابه الذي يسمى -مثالً-
إن عمر عدل عن النيب صلى اهللا عليه وسلم خمافة : يقولون. ألموات أو يزينونهالذين يغالون يف دعاء ا

أم إذا مل يجابوا بدعائه وبتوسله يسوء ظنهم فيه، ويكذبونه ويدعون أنه ال يستجاب دعاؤه، ويدعون 
 كان كذلك إذا: نقول. هكذا يعلل النبهاين وحنوه. أنه ال ينفع التوسل به، وما أشبه ذلك من التلفيقات

أال ختافون أنكم ! ملاذا تعدلون عن األحياء إىل األموات؟! يف عهد عمر فلماذا ال يكون هذا يف عهدكم؟
 يسيئون -وكذلك العامة-إذا عدلتم عنه، وإذا طلبتم النيب ومل جيبكم ومل يستجب دعاؤكم أن الناس 

إذا كان هذا حمذوراً يف عهد عمر ! ه؟إنه ال يستجاب دعاؤ: الظن بالنيب صلى اهللا عليه وسلم ويقولون
وعلى كل حال فال يغتر مبا يلفقونه مما يستدلون به على أنه جيوز دعاء األموات . فهو حمذور يف عهدكم

  .أو التوسل م أو االستشفاع م، ويستدلون مبثل هذه، وال داللة فيها
  التوسل باألعمال الصاحلة توسل مشروع

…  
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وكذلك السؤال بالشيء قد يراد به التسبب به لكونه سبباً يف حصول املطلوب، : [ تعاىلقال رمحه اهللا
حديث الثالثة الذين آووا إىل الغار، وهو حديث مشهور يف : ومن األول. وقد يراد به اإلقسام به

 وكل الصحيحني وغريمها، فإن الصخرة انطبقت عليهم فتوسلوا إىل اهللا بذكر أعماهلم الصاحلة اخلالصة،
فانفرجت الصخرة، . فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فأفرج عنا ما حنن فيه: واحد منهم يقول
فهؤالء دعوا اهللا بصاحل األعمال؛ ألن األعمال الصاحلة هي أعظم ما يتوسل به العبد . فخرجوا ميشون

لصاحلات ويزيدهم من إىل اهللا ويتوجه به إليه ويسأله به؛ ألنه وعد أن يستجيب للذين آمنوا وعملوا ا
فاحلاصل أن الشفاعة عند اهللا ليست كالشفاعة عند البشر؛ فإن الشفيع عند البشر كما أنه شافع . فضله

للطالب شفعه يف الطلب، مبعىن أنه صار به شفعاً فيه بعد أن كان وتراً، فهو أيضاً قد شفع املشفوع إليه 
طلوب منه، واهللا تعاىل وتر ال يشفعه أحد، فال وبشفاعته صار فاعالً للمطلوب، فقد شفع الطالب وامل

يشفع عنده أحد إال بإذنه، فاألمر كله إليه، فال شريك له بوجه، فسيد الشفعاء يوم القيامة إذا سجد 
فيحد له حداً، ) ارفع رأسك، وقل يسمع، وسل تعطَ، واشفع تشفَّع: (ومحد اهللا تعاىل فقال له اهللا
: ، وقال تعاىل]١٥٤:آل عمران[قُلْ إِنَّ اَألمر كُلَّه للَّه : ه هللا، كما قال تعاىلفيدخلهم اجلنة، فاألمر كل
فإذا ]. ٥٤:األعراف[أَال لَه الْخلْق واَألمر : ، وقال تعاىل]١٢٨:آل عمران[لَيس لَك من اَألمرِ شيٌء 



بول شفاعته كما قال صلى اهللا عليه كان ال يشفع عنده أحد إال بإذنه ملن يشاء ولكن يكرم الشفيع بق
ويف الصحيح أن النيب صلى اهللا عليه ). اشفعوا تؤجروا، ويقضي اهللا على لسان نبيه ما يشاء: (وسلم

ال أملك لك ! ال أملك لكم من اهللا من شيء، يا صفية عمة رسول اهللا! يا بين عبد مناف : (وسلم قال
  ال: (ويف الصحيح أيضاً).  أملك لك من اهللا من شيءال! من اهللا من شيء، يا عباس عم رسول اهللا
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! أغثين أغثين: ألفني أحدكم يأيت يوم القيامة على رقبته بعري له رغاء أو شاة هلا يعار أو رقاع ختفق فيقول
فإذا كان سيد اخللق وأفضل الشفعاء يقول ألخص ). قد أبلغتك، ال أملك لك من اهللا من شيء: فأقول

وإذا دعاه الداعي وشفع عنده الشفيع ! فما الظن بغريه؟) ال أملك لكم من اهللا من شيء (:الناس به
فسمع الدعاء وقبل الشفاعة، مل يكن هذا هو املؤثر فيه كما يؤثر املخلوق يف املخلوق؛ فإنه سبحانه 

وبة مث قبلها، وتعاىل هو الذي جعل هذا يدعو ويشفع، وهو اخلالق ألفعال العباد، فهو الذي وفق العبد للت
وهو الذي وفقه للعمل مث أثابه، وهو الذي وفقه للدعاء مث أجابه، وهذا مستقيم على أصول أهل السنة 

أسألك بكذا، فإذا كان : الكالم األول يتعلق بقول اإلنسان]. املؤمنني بالقدر، وأن اهللا خالق كل شيء
 ا، قال تعاىلالذي سألت به عمالً صاحلاً فهو وسيلة واهللا تعاىل قد أمر : قُوا اللَّهوا اتنآم ينا الَّذها أَيي

اجعلوا بينكم وبينه وسيلة، والوسيلة ما يوصل إليه، وقد فُسرت : أي] ٣٥:املائدة[وابتغوا إِلَيه الْوسيلَةَ 
أسألك يا :  مثالًفإذا قلت. بأا األعمال الصاحلة يتوصل ا العبد إىل ثواب ربه وإىل جزيل وعظيم أجره

. رب حبق أعمايل أو حبق إمياين أو حبق تصديقي، فستجعل ذلك وسيلة تقربك إىل رضا اهللا، فهذا جائز
مبحبيت لعبادك الصاحلني، فأنت تتوسل : مبحبيت لك، أو: أسألك بإمياين بنبيك، أو: وإذا قلت مثالً

أما إذا توسلت .  يف فوزك وسعادتكبأعمالك الصاحلة، فهذا توسل بأعمال صاحلة عملتها تكون سبباً
حبق آبائي أو أجدادي أو أساليف، فهذا : حبق رسولك، أو: أسألك حبق عبدك، أو: مبخلوق بأن قلت
هو السؤال ] ٣٥:املائدة[وابتغوا إِلَيه الْوسيلَةَ : فالتوسل الذي أمر اهللا به يف قوله. توسل مبخلوق

الثة الذين آواهم املبيت إىل غار، فاحندرت صخرة فسدت باب ومن هذا قصة الث. باألعمال الصاحلة
  الغار عليهم، فعرفوا أنه ال ينجيهم إال التوسل بأعماهلم الصاحلة

)٢/٥٢(  

  

اللهم إن كنت فعلت ذلك : (توسل أحدهم بكونه براً بوالديه، وقال بعد ذلك. ودعاء اهللا فتوسلوا
ا حنن فيه، فانفرجت الصخرة غري أم ال يستطيعون  فأفرج عنا م-خملصاً لك: يعين-ابتغاء وجهك 



وتوسل الثاين بعفافه، بكونه متكن من فعل احلرام ولكنه تركه خوفاً من اهللا، وذهب ما دفعه ). اخلروج
إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك أو ابتغاء مرضاتك فأفرج عنا ما حنن فيه، : (من املال، وقال بعد ذلك
وتوسل الثالث بأمانته، وبكونه مؤتمناً على مال غريه حبيث مل يأخذ من أجرة . )فانفرجت الصخرة قليالً

: ذلك األجري شيئاً رغم أنه تصرف فيها، فدفعها إىل أهلها أو إىل صاحبها، وذلك دليل األمانة، وقال
ففي ). إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فأفرج عنا ما حنن فيه، فانفرجت الصخرة وخرجوا ميشون(

نسألك حبق عبدك : وهل قالوا! نسألك حبق أوليائك؟:  أجاب اهللا دعاءهم ملا توسلوا، فهل قالواهذا
وبينهم عباد صاحلون ورسل وأنبياء كموسى وعيسى وأيوب وهارون، فما سألوا اهللا إلَّا حبق ! فالن؟
ب أو التوسل فيجوز أن تسأل اهللا بإميانك وبتصديقك وما أشبه ذلك، هذا هو التوسل املطلو. أعماهلم

 فهو ممنوع، وهو من وسائل -ولو كان نبياً أو ولياً-املشروع، وأما التوسل حبق خملوق أو جباه خملوق 
  .الشرك

  الشفاعة كلها هللا فال تطلب من غريه
…  

)٢/٥٣(  

  

واحلاصل أن الشفاعة ملك هللا كما عرفنا، وإذا كانت ملكاً هللا فال تطلب من خملوق، فال تطلب من 
لى اهللا عليه وسلم وال غريه، فنبينا صلى اهللا عليه وسلم هو سيد الشفعاء، ومع ذلك ال يشفع النيب ص

ارفع رأسك، وقل تسمع، وسل تعطَه، : (أوالً حىت يستأذن على ربه فيسجد ويطيل سجود، فيقال له
 عليه، فذلك فيبدأ حبمد اهللا كما تقدم يف حديث أنس ، فيحمده مبحامد يفتحها اهللا تعاىل). واشفع تشفع

ومرت بنا األدلة اليت تدل على أن . ال شك أنه ألجل أن ميجد ربه، فيبدأ بتمجيد اهللا تعاىل حىت يأذن له
 ليس له ملك وليس له تصرف، ومن -مع ما خصه اهللا به-امللك ملك اهللا، وأنه عليه الصالة والسالم 

نزلت ملا أنه صلى ] ١٢٨:آل عمران[رِ شيٌء لَيس لَك من اَألم: ذلك االستدالل بقوله سبحانه وتعاىل
كيف يفلح : (اهللا عليه وسلم شج وجهه يوم أحد وكسرت رباعيته وهشمت البيضة على رأسه فقال

أن األمر ليس : يعين] ١٢٨:آل عمران[لَيس لَك من اَألمرِ شيٌء : فأنزل اهللا!) قوم شجوا وجه نبيهم؟
وكذلك قوله تعاىل يف اآلية . شيء يف الدنيا، فكذلك األمر يف اآلخرةلك، وإذا مل يكن له من األمر 

] ١٥٤:آل عمران[لَو كَانَ لَنا من اَألمرِ شيٌء ما قُتلْنا هاهنا : الثانية رداً على املنافقني الذين يقولون
، ليس حملمد وال حلسن وال لعيدروس ، فاألمر كله هللا]١٥٤:آل عمران[قُلْ إِنَّ اَألمر كُلَّه للَّه : قال اهللا

كذلك أيضاً االستدالل ذه . وال لغريهم من املخلوقني، األمر كله هللا، وإذا كان هللا فليطلب ممن هو له
األحاديث يف أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ال يغين عن أقاربه شيئاً، يقول يف هذا احلديث لعباس 



أنقذوا أنفسكم من النار، ال أغين عنكم من اهللا شيئاً، ال : د منافولفاطمة ولصفية ولبين هاشم ولبين عب
أنقذي نفسك من النار، سليين من مايل ! يا فاطمة بنت حممد : (أملك لكم من اهللا من شيء، يقول البنته

  إذا كان ال يغين عنهم من اهللا). ما شئت، ال أغين عنك من اهللا شيئاً

)٢/٥٤(  

  

عمه وال لعمته وال ألعمامه وال ألعمام أبيه أو أبناء أعمامه وال البنته من اهللا شيئاً، وإذا كان ال ميلك ل
وإذا بطل هذا يف حق النيب صلى اهللا عليه وسلم ! شيئاً، وأن امللك كله هللا، فكيف يطلب وكيف يدعى؟

وكيف بفالن وفالن ممن هم دوم ودوم ! وكيف بابن عباس ؟! وكيف بعلي ؟! فكيف بالعباس ؟
امللك هللا، وطلب الشفاعة من اهللا، وطلب الوسيلة وطلب امللك كله من اهللا، فإذا طلب : فإذاً! راتب؟مب

  .العبد ربه عند ذلك أجاب اهللا تعاىل دعوته
  ]٢٦[شرح العقيدة الطحاوية 

لقد أخذ اهللا امليثاق على بين آدم وهم يف ظهر أبيهم آدم، وركز فيهم الفطرة اليت تبعث على اإلقرار 
اخلالق، مث أقام عليهم احلجة بالرسل، وقد تكلم العلماء كثرياً على النصوص الواردة يف ذلك ويف ب

  .تأويلها
  الكالم على امليثاق املأخوذ على بين آدم املذكور يف سورة األعراف

…  

)٢/٥٥(  

  

وإِذْ : قال تعاىل ). وامليثاق الذي أخذه اهللا تعاىل من آدم وذريته حق: ( قوله: [قال املؤلف رمحه اهللا تعاىل
أَخذَ ربك من بنِي آدم من ظُهورِهم ذُريتهم وأَشهدهم علَى أَنفُِسهِم أَلَست بِربكُم قَالُوا بلَى شهِدنا أَنْ 

 نيلذَا غَافه نا عا كُنإِن ةاميالْق موقُولُوا يبحانه أنه استخرج ذرية بين آدم من خيرب س]. ١٧٢:األعراف[ت
أصالم شاهدين على أنفسهم أن اهللا رم ومليكهم، وأنه ال إله إلَّا هو، وقد وردت أحاديث يف أخذ 
الذرية من صلب آدم عليه السالم ومتييزهم إىل أصحاب اليمني وإىل أصحاب الشمال، ويف بعضها 

مام أمحد عن ابن عباس رضي اهللا عنهما عن النيب صلى فمنها ما رواه اإل: اإلشهاد عليهم بأن اهللا رم
 فأخرج من -عرفة: يعين-إن اهللا أخذ امليثاق من ظهر آدم عليه السالم بنعمان : (اهللا عليه وسلم قال

أَلَست بِربكُم قَالُوا بلَى شهِدنا : (( صلبه كل ذرية ذرأها فنثرها بني يديه، مث كلمهم قُبالًَ قال
ورواه النسائي أيضاً و ابن جرير و ابن ]). ١٧٣:األعراف[الْمبطلُونَ : إىل قوله] ١٧٢:عرافاأل))[



وروى اإلمام أمحد أيضاً عن عمر بن . صحيح اإلسناد ومل خيرجاه: أيب حامت و احلاكم يف املستدرك وقال
 عليه وسلم سئل عنها مسعت رسول اهللا صلى اهللا: أنه سئل عن هذه اآلية فقال: (اخلطاب رضي اهللا عنه

خلقت هؤالء للجنة : إن اهللا خلق آدم عليه السالم مث مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية قال: فقال
خلقت هؤالء للنار وبعمل أهل النار : وبعمل أهل اجلنة يعملون، مث مسح ظهره فاستخرج منه ذرية قال

إن اهللا عز وجلَّ : اهللا صلى اهللا عليه وسلمففيم العمل؟ قال رسول ! يا رسول اهللا: يعملون، فقال رجل
إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل اجلنة حىت ميوت على عمل من أعمال أهل اجلنة فيدخل به 

اجلنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حىت ميوت على عمل من أعمال أهل النار فيدخل 
  ).به النار

)٢/٥٦(  

  

وروى . اود و الترمذي و النسائي و ابن أيب حامت و ابن جرير و ابن حبان يف صحيحهورواه أبو د
ملا خلق اهللا آدم مسح : (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: الترمذي عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال

نسان على ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إىل يوم القيامة، وجعل بني عيني كل إ
هؤالء ذريتك، فرأى رجالً : من هؤالء؟ قال! أي رب: منهم وبيصاً من نور، مث عرضهم على آدم فقال

هذا رجل من آخر األمم من ذريتك : من هذا؟ قال! أي رب: منهم فأعجبه وبيص ما بني عينيه، فقال
فلما . أربعني سنةزده من عمري ! أي رب: قال. ستون سنة: كم عمره؟ قال! رب: قال. داود: يقال له

! أومل تعطها ابنك داود؟: أومل يبق من عمري أربعون سنة؟ قال: انقضى عمر آدم جاء ملك املوت قال
: ، مث قال الترمذي )فجحد فجحدت ذريته، ونسي آدم فنسيت ذريته، وخطئ آدم فخطئت ذريته: قال

وروى اإلمام . رجاهصحيح على شرط مسلم ومل خي: ورواه احلاكم وقال. هذا حديث حسن صحيح
يقال للرجل من أهل : (أمحد أيضاً عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

: قال. نعم: فيقول: أرأيت لو كان لك ما على األرض من شيء أكنت مفتدياً به؟ قال: النار يوم القيامة
ر آدم أن ال تشرك يب شيئاً، فأبيت إال قد أردت منك أهون من ذلك، قد أخذت عليك يف ظه: فيقول

ويف ذلك أحاديث أُخر أيضاً كلها دالة على أن اهللا . وأخرجاه يف الصحيحني أيضاً) أن تشرك يب
يؤمن أهل السنة بامليثاق الذي ذكره اهللا ]. استخرج ذرية آدم من صلبه وميز بني أهل النار وأهل اجلنة

وإِذْ أَخذَ ربك من بنِي آدم من ظُهورِهم ذُريتهم :  يف سورة األعرافتعاىل يف هذه اآلية، وهي قوله تعاىل
 نيلذَا غَافه نا عا كُنإِن ةاميالْق موقُولُوا يا أَنْ تنهِدلَى شقَالُوا ب كُمببِر تأَلَس لَى أَنفُِسهِمع مهدهأَشو * أَو

  نما أَشرك آباؤنا من قَبلُ وكُناتقُولُوا إِ

)٢/٥٧(  



  

فهذه اآلية فيها أن اهللا أخذ من ]. ١٧٣-١٧٢:األعراف[ذُريةً من بعدهم أَفَتهلكُنا بِما فَعلَ الْمبطلُونَ 
  . ......ظهور بين آدم ذريتهم

  ذكر قول من قال بأن الذرية مأخوذة من ظهور بين آدم
…  

وقد اختلف يف املراد بالذرية املأخوذين هل هم مأخوذون من ظهر كل إنسان، أو كلهم من آدم؟ 
: أي] ١٧٢:األعراف[وإِذْ أَخذَ ربك من بنِي آدم : وظاهر اآلية أم من ظهور بين آدم، فقد قال تعاىل

، ]١٧٢:األعراف[كُم قَالُوا بلَى أَلَست بِرب: مث كلمهم وخاطبهم وقال. من كل إنسان أخرج ذريته
فطْرةَ اللَّه الَّتي فَطَر الناس علَيها ال : ويكون هذا هو الفطرة اليت فطر اهللا عليها اخللق، كما يف قوله تعاىل

 لْقِ اللَّهخيلَ لدبكل مولود يولد على الفطرة: (وكما يف قول النيب صلى اهللا عليه وسلم]. ٣٠:الروم[ت 
، )فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو ميجسانه، كما تنتج البهِيمة بهيمةً مجعاء، هل حتسون فيها من جدعاء؟

فأخرب بأن اآلدمي يولد على الفطرة، وإمنا تتغري فطرته بسبب ما يتلقاه من أبويه أو من أقاربه أو من بيئته 
 لعرف ما خلق له، ولعرف أنَّ له رباً، ولعرف أنه ومن ينشأ بينهم، وإال فلو ترك كل أحد على فطرته
ويؤيد هذا أن الفطرة هي اخللقة واالبتداء، كما يف . مكلف ولبحث بعد ذلك عن التكاليف اليت أُمر ا

منشئها ومبدئها ): فاطرها(و]: ١:فاطر[فَاطرِ السموات واَألرضِ جاعلِ الْمالئكَة رسلَاً : قوله تعاىل
  .ابتدأ خلقهم وأوجدهم على غري مثال سبق: دها، فاهللا تعاىل هو الذي فطر اخللق، أيوموج

  فطرة اهللا تعاىل يف خلقه وما يصرفها
…  

)٢/٥٨(  

  

فلما فطر اهللا الناس على اإلسالم كانوا بذلك مستعدين ملعرفته وملعرفة ما خلق له، ولكن صرفتهم 
. األديان الباطلة اليت تلقوها، هذا قول يف هذه اآليةالصوارف وصدم الصدود، واجتذبتهم األهواء و

وصحيح أن اهللا تعاىل جعل لإلنسان عقالً وفكراً، وبدون هذا العقل والفكر يسقط عنه التكليف، فإذا 
سقط عقله وإذا سلب تفكريه وإدراكه سقطت عنه التكاليف، وما دام أن معه فطرته ومعه عقليته فإنه 

الشريعة، حىت ولو مل يسمع ا، ولكن إذا نشأ عاقالً عرف أنه ليس مبهمل، وأن مكلف، حىت ولو مل تأته 
هذا الكون كله ال بد له من موجِد، وأن الذي أوجده ال بد له من حقوق على عباده، فيبحث بعد 

وملا كانت الفطرة والعقليات ال يمكن أن تفصل احلقوق اليت هللا سبحانه بعث اهللا الرسل وأنزل . ذلك
أنتم بفطركم وعقولكم تعرفون أنكم خملوقون وأن لكم خالقاً : تب ليبينوا تلك احلقوق، فكأنه يقولالك



من حقوق اهللا : وأن خلالقكم عليكم حقوقاً، ولكن هذه احلقوق حنن نبينها لكم ونفصلها لكم، فنقول
متثلتم فإن لكم الثواب كذا، ومن حقوقه كذا، ومما أمركم به كذا، ومما اكم عنه كذا، فامتثلوا، وإذا ا

وهذه وظيفة الرسل، جاءوا مبينني ملا يف فطرة . على كذا، وإذا مل متتثلوا بل خالفتم فإن عليكم العقاب
وقد دلت األدلة على أن اهللا . فهذا قولٌ من األقوال يف هذه اآلية. اإلنسان من العلوم مفصلني هلا

 خلفه، ولكن تلك األدلة تتغري بتغري ما يفسدها وما سبحانه جعل لإلنسان معرفة ا يدرك ما أمامه وما
فكثري من العلوم تصرف الفطرة، حىت . ميازجها، إما من العلوم وإما من األعمال وإما من األشخاص

يرى احلسن قبيحاً والقبيح حسناً، وكثري من اتمعات واملخالَطات تصرف الفطرة، فزمالؤه وأخالؤه 
ه عقله ويفسدون عليه فطرته، وينكسون معرفته ويبقى ال يعرف إال ما وإخوته ومعاشروه يفسدون علي

وكثري من . يألفه، فال يعرف أن اخلري خري وال أن الشر شر، فيستحسن القبيح ويستقبح احلسن
  الشبهات اليت يروجها أهلها تفسد الفطرة

)٢/٥٩(  

  

وعلى . هذه األشياء لبقوا على فطرمأيضاً، فينقلب فيها احلق باطالً والباطل حقاً، ولو سلم الناس من 
إن دين اإلسالم هو دين الفطرة، هو الدين الذي تشهد العقول السليمة حبسنه ومالءمته، : هذا فيقال

إين رأيت هذا الدين ما أمر بشيء فقال العقل ليته ى : ولقد روي أن أعرابياً أسلم ألول ما دعي وقال
وقد ذهب بعض املبتدعة إىل أن العقل له دخل يف . ه أمر بهوال ى عن شيء فقال العقل ليت! عنه

التحسني والتقبيح، وجعلوه مقدماً على الشرع، وهذا قول خطأ، ولو قيل بالتحسني والتقبيح العقليني، 
ولكن ال دخل للعقل فيما خيالف الشرع، إذا جاء الشرع وجاءت النصوص قدمت على ما تستحسنه 

ل، فليس للعقل مدخل ما دام أن الشرع وجِد ناصاً على حكم من العقول مهما كانت تلك العقو
ومع ذلك فإن العقول الصرحية ال ميكن أن ختالف . األحكام، فيقدم حكم الشرع على مجيع العقول

موافقة صحيح : (النقول واألدلة الواضحة الصحيحة، وقد ألف يف ذلك ابن تيمية كتاباً مشهوراً مساه
هو ) صريح املعقول(يعين األحاديث واألدلة الصحيحة، و) صحيح املنقول(فـ) املنقول لصريح املعقول

  .العقول السليمة؛ يعين أن العقول السليمة ال ختالف النقول الصحيحة
  ذكر قول من قال بأن الذرية مأخوذة من ظهر آدم

…  

)٢/٦٠(  

  



معىن اآلية، وإن كانت اآلية  فهو قول من األقوال يف -وهو ما ذكر يف هذه األحاديث-أما القول الثاين 
بينها وبينه نوع خمالفة، فهو ينص يف هذه األحاديث على أن اهللا ملا أخرج آدم مسح ظهره واستخرج 

منه كل نسمة هو خالقها إىل يوم القيامة، واهللا تعاىل قادر على كل شيء، وال يعجزه شيء، وملا 
 وأم سوف يخلقون من صلبه وأصالب استخرجهم عرضهم على آدم، فعرفهم وأخربه بأم ذريته،

هؤالء للجنة خلقتهم : (ويف بعض الروايات أن اهللا استخرج أهل اخلري وقال. أبنائه إىل يوم القيامة
، فميزهم وهم يف صلب آدم، )وبعمل أهل اجلنة يعملون، وهؤالء خلقتهم للنار وبعمل أهل النار يعملون

، وعلم أهلَ اجلنة من أهل النار، وعلم من يعمل هلذه ومن يعمل وبين من هم السعداء ومن هم األشقياء
  .هلذه

  علم اهللا بالسعداء واألشقياء ال يعين ترك العمل
…  

)٢/٦١(  

  

ما دام أن اهللا قد كتب علينا وحنن يف صلب أبينا من هو من : وأشكل ذلك على بعض الصحابة فقالوا
بأنكم مكلفون : ال حنصل إال على ما كُتب لنا، فأجيبواأهل اجلنة أو من أهل النار فلماذا نعمل؟ ألنه 

ومأمورون بالعمل، مأمورون بأن تعملوا، واهللا تعاىل هو الذي يوفق كل إنسان ملا خلقه له وملا كتبه عليه 
سنيسره فَ* وصدق بِالْحسنى * فَأَما من أَعطَى واتقَى :  قول اهللا تعاىل-يف رواية-قبل أن خيلقه، وقرأ 

فأهل ]. ١٠-٥:الليل[فَسنيسره للْعسرى * وكَذَّب بِالْحسنى * وأَما من بخلَ واستغنى * للْيسرى 
اخلري ييسرون لعمل يكونون به سعداء، وأهل الشر خيذهلم ويصرفهم فيعملون بعمل أهل الشر وأهل 

ذلك كله فإم مأمورون ومنهيون، ومكلفون بأن ميتثلوا هذا الفعل، الشقاوة والعياذ باهللا، ولكن مع 
وعلى كل . وبأن يتركوا هذا الفعل، ويعتربون إذا فعلوا ذلك مطيعني، وإذا مل يفعلوه يعتربون عصاة

حال ال يستبعد أن اهللا سبحانه عندما خلق آدم أخرج ذريته كالذر ال يحصي عددهم إال اهللا، وكل من 
رض اليوم، وكل من على وجه األرض فيما سبق، وكل من سيولد فيما بعد، كلهم قد علم على وجه األ

أَلَم تعلَم أَنَّ اللَّه يعلَم ما : اهللا تعاىل عددهم، وقد علم أعمارهم، وقد كتب آجاهلم، كما يف قوله تعاىل
لَم من خلَق وهو اللَّطيف الْخبِري أَال يع: ، وكما يف قوله تعاىل]٧٠:احلج[في السماِء واَألرضِ 

ما أَصاب من مصيبة في اَألرضِ وال في أَنفُِسكُم إِلَّا في كتابٍ من قَبلِ أَنْ : ، وكما يف قوله]١٤:امللك[
اكتب، : ل لهوقد أخرب النيب صلى اهللا عليه وسلم أن اهللا أول ما خلق القلم قا]. ٢٢:احلديد[نبرأَها 

كل موجود وكل من سوف : يعين) ما هو كائن: (وأن القلم كتب ما هو كائن إىل يوم القيامة، فقوله



يوجد، فإنه خلقهم وخلق أعماهلم وعرف آجاهلم وعرف أزمنتهم، فهو على ذلك قدير، وعلى كل 
  شيء

)٢/٦٢(  

  

يؤمن بأن اهللا خلق : باألمرينفيؤمن اإلنسان . قدير، ال يعجزه شيء وال يعزب عن علمه مثقال ذرة
اخللق واستخرج ذرية آدم قبل أن يوجدهم، ويؤمن بأن كل إنسان رزق فطرةً وعقالً حبيث يعرف اخلري 

ويعرف الشر، وأن تلك الفطرة إما غَيرا األهواء والشهوات واتمعات، إما بقيت على حالتها 
القدر ويستسلم ويدع العمل، بل عليه أن يعمل، وفطرا، وال حيمله ذلك على أن يعتمد على القضاء و

  ).فكل ميسر ملا خلق له(
  الكالم على معىن امليثاق املأخوذ وعلى خلق الروح واجلسد

…  

)٢/٦٣(  

  

إن األرواح خملوقة قبل األجساد، وهذه اآلثار ال تدل على : ومن هنا قال من قال: [قال رمحه اهللا تعاىل
قراً ثابتاً، وغايتها أن تدل على أن بارئها وفاطرها سبحانه صور النسمة سبق األرواح األجساد سبقاً مست

وقدر خلقها وأجلها وعملها، واستخرج تلك الصور من مادا مث أعادها إليها وقدر خروج كل فرد من 
يف أفرادها يف وقته املقدر له، وال يدل على أا خلقت خلقاً مستقراً واستمرت موجودةً ناطقةً كلها 
. نعم. موضع واحد مث يرسل منها إىل األبدان مجلةً بعد مجلة كما قاله ابن حزم ، فهذا ال تدل اآلثار عليه

الرب سبحانه خيلق منها مجلة بعد مجلة على الوجه الذي سبق به التقدير أوالً، فيجيء اخللق اخلارجي 
ر هلا أقداراً وآجاالً وصفات وهيئات، مث مطابقاً للتقدير السابق، كشأنه سبحانه يف مجع خملوقاته، فإنه قد

فاآلثار املروية يف ذلك إمنا تدل على القدر السابق، . أبرزها إىل الوجود مطابقةً لذلك التقدير السابق
وبعضها يدل على أنه سبحانه استخرج أمثاهلم وصورهم، وميز أهل السعادة من أهل الشقاوة، وأما 

حديثني موقوفني على ابن عباس و ابن عمرو رضي اهللا عنهما، ومن مث اإلشهاد عليهم هناك فإمنا هو يف 
إن املراد ذا اإلشهاد إمنا هو فطرهم على التوحيد كما تقدم يف : قال قائلون من السلف واخللف
بلى، شهدنا أنك ربنا، وهذا قول ابن : قالوا: أي) شهِدنا: (ومعىن قوله. حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه

من قول ) شهِدنا: (وقيل. أشهد بعضهم على بعض: وقال ابن عباس أيضاً. أيب بن كعبعباس و 
هو : وقال السدي أيضاً. وهذا قول جماهد و الضحاك والسدي)) بلَى : (( املالئكة، والوقف على قوله



ه احتمال واألول أظهر، وما عدا. خرب من اهللا تعاىل عن نفسه ومالئكته أم شهدوا على إقرار بين آدم
واعلم أن من املفسرين من مل يذكر سوى القول بأن اهللا . ال دليل عليه، وإمنا يشهد ظاهر اآلية لألول

  ومنهم من. استخرج ذرية آدم من ظهره وأشهدهم على أنفسهم مث أعادهم، كالثعليب و البغوي وغريمها

)٢/٦٤(  

  

يته، وشهدت ا عقوهلم وبصائرهم اليت مل يذكره، بل ذكر أنه نصب هلم األدلة على ربوبيته ووحدان
ومنهم من ذكر القولني، كالواحدي و الرازي و القرطيب وغريهم، . ركَّبها اهللا فيهم، كالزخمشري وغريه

يف هذه األحاديث أو يف بعضها ما ]. لكن نسب الرازي القول األول إىل أهل السنة والثاين إىل املعتزلة
ومن . هي األرواح) أَلَست بِربكُم: (ألجساد، وأن الذي خاطبها بقولهيفهم أن اهللا خلق األرواح قبل ا

عقيدة أهل السنة أن األرواح خملوقة، فليست قدمية كما يقول الفالسفة وحنوهم، بل هي خملوقة خلقها 
اهللا بعد أن مل تكن، وذلك ألن اإلنسان مركب من جسد وروح، والروح هي اليت حتيا ا األجساد، 

رجت الروح مات اجلسد، فهل الروح خملوقة قبل اجلسد أم خملوقة مع اجلسد؟ والصحيح أا وإذا خ
خملوقة عندما خلق اهللا اجلسد، فكلما خلق جسداً خلق له روحاً، وكلما مات ذلك اجلسد بقيت روحه 

وعلى كل حال . ورمبا يأتينا شيء يتعلق خبلق األرواح. إما معذبة وإما منعمة إىل أن ترجع إليه يف اآلخرة
وإِذْ أَخذَ ربك من بنِي آدم من ظُهورِهم ذُريتهم وأَشهدهم علَى أَنفُِسهِم : فاآلية الكرمية وهي قوله تعاىل

إن اهللا أخرجهم من آدم، وأخذ عليهم العهد، وأشهدهم على : هناك من يقول فيها] ١٧٢:األعراف[
إننا ال نتذكر هذا امليثاق، وال ندري وال نعرف مىت : ولعلك أن تقول. ىبل: أنفسهم، وإم قالوا

إن هذه هي الفطرة، وإن هذا اإلشهاد : أُخرجنا، وال ندري هل قيل لنا ذلك القول أم ال؟ فلذلك يقال
ن شهدنا أن ربنا هو الذي خلقنا، فيكو: يعين) بلَى شهِدنا: (هو ما فطروا عليه من املعرفة، وإن قوهلم
إن هذا وإن مل يتذكره كل إنسان، لكنه : ومن العلماء من قال. ذلك خطاباً لألرواح قبل خلق األجساد

ولعل القول األول أن ذلك هو الفطرة اليت فطروا . حق وواقع، وإن مل يكن هناك ذاكرة عند كل إنسان
  فسرةومن املفسرين من اقتصر على مدلول األحاديث، فجعل اآلية م. عليها هو األقرب

)٢/٦٥(  

  

أخرجهم من آدم، وأشهدهم على أنفسهم، وردهم يف صلب آدم، وأخرج منه : باألحاديث، فمعناها
 وهكذا تسلسلت الوالدة إىل ما شاء اهللا تعاىل، إىل -أوالدهم: أي-أوالده، وأخرج من أوالده أحفاده 

رين من اقتصر على ذكر الفطرة، ومن العلماء املفس. أن حيصل وجود من قدر اهللا خلقه إىل يوم القيامة



ومنهم من . وأن املراد باإلشهاد هنا هو ما قذف يف قلوم من املعرفة ومن الفطرة اليت فطر الناس عليها
فالذين ختصصوا يف النقول ويف احلكايات وحنوها . ذكر القولني، والكل جمتهد، وكلٌّ اختار ما يناسبه

والذي فسروا بالرأي أو فسروا باالستنتاج ذكروا أيضاً . ديثاقتصروا على امليثاق الذي ورد يف األحا
إا : شهدنا وتكلموا، يقول الشارح عنها: والرواية اليت فيها أن اهللا تعاىل أشهدهم وأم قالوا. الفطرة

موقوفة ليست مرفوعة، وميكن أا مما نقل من كتب بين إسرائيل اليت ال تصدق وال تكذَّب، إمنا تقبل إذا 
فعلى هذا حنن . وافقت النقل الصحيح عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، أو ما جاء يف كتاب اهللا تعاىل

  .نعتقد معىن اآلية إمجاالً، وإذا ثبتت لنا األحاديث اعتقدناها ووكلنا كيفيتها إىل اهللا سبحانه
  آية أخذ امليثاق ال تدل على أخذ الذرية من ظهر آدم

…  

)٢/٦٦(  

  

وال ريب أن اآلية ال تدل على القول األول، أعين أن األخذ كان من ظهر : [ه اهللا تعاىلقال املؤلف رمح
آدم، وإمنا فيها أن األخذ من ظهور بين آدم، وإمنا ذكر األخذ من ظهر آدم واإلشهاد عليهم هناك يف 

حديث بعض األحاديث، ويف بعضها األخذ والقضاء بأن بعضهم إىل اجلنة وبعضهم إىل النار، كما يف 
عمر رضي اهللا عنه، ويف بعضها األخذ وإراءة آدم إياهم من غري قضاء وال إشهاد، كما يف حديث أيب 

 موقوف على ابن عباس و ابن -على الصفة اليت قاهلا أهل القول األول-والذي فيه اإلشهاد . هريرة
 املستدرك على عمرو ، وتكلم فيه أهل احلديث، ومل خيرجه أحد من أهل الصحيح غري احلاكم يف

والذي فيه القضاء بأن بعضهم إىل اجلنة وبعضهم إىل . الصحيحني، و احلاكم معروف تساهله رمحه اهللا
النار دليل على مسألة القدر، وذلك شواهده كثرية وال نزاع فيه بني أهل السنة، وإمنا خيالف فيه القدرية 

سنة من السلف واخللف، ولوال ما التزمته من وأما األول فالرتاع فيه بني أهل ال. املبطلون املبتدعون
االختصار لبسطت األحاديث الواردة يف ذلك، وما قيل من الكالم عليها، وما ذكر فيها من املعاين 

وهذه اآلية مشكلة، وقد تكلم العلماء يف تأويلها، : قال القرطيب. املعقولة وداللة ألفاظ اآلية الكرمية
معىن اآلية أن اهللا أخرج من ظهر بين آدم : فقال قوم. وقفنا عليهفنذكر ما ذكروه من ذلك حسب ما 

دهلم خبلقه ] ١٧٢:األعراف[ومعىن وأَشهدهم علَى أَنفُِسهِم أَلَست بِربكُم : بعضهم من بعض، قالوا
 كُمببِر تقال: أي] ١٧٢:األعراف[على توحيده؛ ألن كل بالغ يعلم ضرورة أن له رباً واحداً، أَلَس :

قَالَتا أَتينا طَائعني : فقام ذلك مقام اإلشهاد عليهم واإلقرار منهم، كما قال تعاىل يف السماوات واألرض
إنه سبحانه أخرج األرواح قبل خلق األجساد، : وقيل. ، ذهب إىل هذا القفال وأطنب]١١:فصلت[



قرطيب بعد ذلك األحاديث الواردة يف ذلك مث ذكر ال. وإنه جعل فيها من املعرفة ما علمت به ما خاطبها
  إىل.. . 

)٢/٦٧(  

  

وإِذْ أَخذَ ربك من بنِي آدم من ظُهورِهم : أن قوله: قولٌ: هذه أيضاً أقوال يف معىن اآلية]. آخر كالمه
 مهتير عليه ليعرف كلما ولد مولود أخذ اهللا عليه العهد واستشهده مبا فُ: معناه] ١٧٢:األعراف[ذُرط

وإِذْ : أن له رباً وأنه مربوب وأن عليه تكاليف، فكلما ولد مولود أخذ عليه العهد، وذلك ألن اهللا قال
 منِي آدب نم كبذَ ركل آدمي من البشر أخذ اهللا من : ، وبنو آدم مجع، يعين]١٧٢:األعراف[أَخ

م واستشهدهم، ويكون ذلك ما علموه أو ما أقام استخرج ما يف ظهره من ولد مث استنطقه: ظهره، يعين
أمامهم من البينات والرباهني على أنه رم، وعلى أم مربوبون واملربوب له رب، وعلى أم خملوقون 

ملا ) قَالُوا بلَى(وأما القول بأم استنطقوا ملا أُخرجوا من آدم وشهدوا على أنفسهم و. واملخلوق له خالق
: ويقول. فهذا قول اعتمد فيه على حديثني، ولكن احلديثني فيهما مقال)) أَلَست بِربكُم (( : قال اهللا هلم

إن حديث ابن عباس الذي تقدم وحديث عبد اهللا بن عمرو مل خيرجا يف الصحيح، وإمنا أخرجهما احلاكم 
لذلك لعل اآلية عامة . هو احلاكم رمحه اهللا يتساهل يف ختريج األحاديث، فال يعتمد تصحيحه إذا انفرد ب

يف أا أخذت العهود من بين آدم، وأن تلك العهود هي إما املعرفة اليت ركبت يف قلوم حيث يعرفون 
جعل يف فطرم ميالً ومعرفةً، وهو ما تقدم من : أم خملوقون، وإما الفطرة اليت فطر الناس عليها، يعين

  ).ى الفطرةكل مولود يولد عل: (قوله صلى اهللا عليه وسلم
  تضعيف الشارح للقول باستخراج الذرية من ظهر آدم وإشهادها

…  

)٢/٦٨(  

  

: وأقوى ما يشهد لصحة القول األول حديث أنس املخرج يف الصحيحني الذي فيه: [قال رمحه اهللا تعاىل
أن قد أردت منك ما هو أهون من ذلك، قد أخذت عليك يف ظهر آدم أن ال تشرك يب شيئاً فأبيت إال (

) قد سألتك أقل من ذلك وأيسر فلم تفعل، فيرد إىل النار: (ولكن قد روي من طريق أخرى) تشرك يب
وليس يف الرواية األوىل إخراجهم من ظهر آدم على الصفة اليت ذكرها ) يف ظهر آدم(وليس فيه 

ا حينئذ كون الناس تكلمو: أحدمها: بل القول األول متضمن ألمرين عجيبني. أصحاب القول األول
واآلية ال . أن اآلية دلت على ذلك: والثاين. وأقروا باإلميان، وأنه ذا تقوم احلجة عليهم يوم القيامة



، )من ظُهورِهم: (أنه قال: الثاين. من آدم: ، ومل يقل)من بنِي آدم: (أنه قال: أحدها: تدل عليه لوجوه
: ، ومل يقل)ذُريتهم: (أنه قال: الثالث.  وهو أحسنمن ظهره، وهذا بدل بعض أو بدل اشتمال: ومل يقل
جعلهم شاهدين على أنفسهم، وال بد أن يكون : ، أي)وأَشهدهم علَى أَنفُِسهِم: (أنه قال: الرابع. ذريته

كما تأيت اإلشارة إىل -الشاهد ذاكراً ملا شهد به، وهو إمنا يذكر شهادته بعد خروجه إىل هذه الدار 
أنه سبحانه أخرب أن حكمة هذا اإلشهاد إقامة احلجة عليهم لئال : اخلامس.  ال يذكر شهادة قبله-ذلك

، واحلجة إمنا قامت عليهم بالرسل والفطرة اليت فطروا )إِنا كُنا عن هذَا غَافلني: (يقولوا يوم القيامة
لَّا يكُونَ للناسِ علَى اللَّه حجةٌ بعد الرسلِ رسلًا مبشرِين ومنذرِين لئَ: عليها كما قال تعاىل

، ومعلوم )إِنا كُنا عن هذَا غَافلني: (تذكريهم بذلك لئال يقولوا يوم القيامة: السادس]. ١٦٥:النساء[
أم غافلون عن اإلخراج هلم من صلب آدم كلهم وإشهادهم مجيعاً ذلك الوقت، فهذا ال يذكره أحد 

] ١٧٣:األعراف[أَو تقُولُوا إِنما أَشرك آباؤنا من قَبلُ وكُنا ذُريةً من بعدهم : قوله تعاىل: السابع. منهم
  ، فذكر

)٢/٦٩(  

  

أال يدعوا الغفلة، أو يدعوا التقليد، فالغافل ال شعور له، واملقلد متبع يف : حكمتني يف هذا اإلشهاد
: قوله: الثامن. وال تترتب هاتان احلكمتان إال على ما قامت به احلجة من الرسل والفطرةتقليده لغريه، 

لو عذم جبحودهم وشركهم لقالوا ذلك، وهو : أي] ١٧٣:األعراف[أَفَتهلكُنا بِما فَعلَ الْمبطلُونَ 
كهم من غري إقامة احلجة سبحانه إمنا يهلكهم ملخالفة رسله وتكذيبهم، فلو أهلكهم بتقليد آبائهم يف شر

عليهم للرسل ألهلكهم مبا فعل املبطلون، أو أهلكهم مع غفلتهم عن معرفة بطالن ما كانوا عليه، وقد 
أخرب سبحانه أنه مل يكن ليهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، وإمنا يهلكهم بعد اإلعذار واإلنذار بإرسال 

سه أنه ربه وخالقه، واحتج عليه ذا اإلشهاد يف أنه سبحانه أشهد كل واحد على نف: التاسع. الرسل
، فهذه ]٢٥:لقمان[ولَئن سأَلْتهم من خلَق السموات واَألرض لَيقُولُن اللَّه : غري موضع من كتابه كقوله

طرِ السموات أَفي اللَّه شك فَا: هي احلجة اليت أشهدهم على أنفسهم مبضموا وذكرم ا رسله بقوهلم
أنه جعل هذا آية، وهي الداللة الواضحة البينة املستلزمة ملدلوهلا حبيث : العاشر]. ١٠:إبراهيم[واَألرضِ 

ال يتخلف عنها املدلول، وهذا شأن آيات الرب تعاىل، فإا أدلة معينة على مطلوب معني مستلزمة للعلم 
، وإمنا ذلك بالفطرة اليت ] ١٧٤:األعراف[ات ولَعلَّهم يرجِعونَ وكَذَلك نفَصلُ اآلي: به، فقال تعاىل

فطر الناس عليها ال تبديل خللق اهللا، فما من مولود إال يولد على الفطرة، ال يولد مولود على غري هذه 
طن وقد تف. واهللا أعلم. الفطرة، هذا أمر مفروغ منه ال يتبدل وال يتغري، وقد تقدمت اإلشارة إىل هذا

هلذا ابن عطية وغريه، ولكن هابوا خمالفة ظاهر تلك األحاديث اليت فيها التصريح بأن اهللا أخرجهم 



وأشهدهم على أنفسهم مث أعادهم، وكذلك حكى القولني الشيخ أبو منصور املاتريدي يف شرح 
  التأويالت، ورجح القول الثاين وتكلم

)٢/٧٠(  

  

 بأن اآلية يف ميثاق واألحاديث يف ميثاق، فاآلية يظهر أن املراد وميكن أن جيمع بينهما]. عليه ومال إليه
ا امليثاق الذي يأخذه على كل مولود يولد على الفطرة، وذلك امليثاق هو املعرفة اليت فطر عليها، 

واألحاديث يف خلق األرواح أن األرواح خلقت أوالً مث أعيدت يف صلب آدم وتكلمت، وأا شهدت 
وبكل حال فإن هذه اآلية تؤيد أن امليثاق الذي فيها غري امليثاق الذي يف . ساد موجودةوإن مل تكن األج

: مل يقل) وإِذْ أَخذَ ربك من بنِي آدم: (األحاديث من هذه الوجوه العشرة اليت ذكرها، فإن اهللا تعاىل قال
.  ما يف اآلية وما يف األحاديثمن آدم، واألحاديث فيها أم أخرجوا من ظهر آدم، فدل على الفرق بني

أَشهدهم علَى (واآلية فيها أنه . واألحاديث فيها أم كلهم ذرية آدم) من ظُهورِهم: (واآلية فيها قوله
وهذا اإلشهاد قد ال يتذكرونه ألنه هو الفطرة، فلو كان هو اإلشهاد عند خلق األرواح مل يكن ) أَنفُِسهِم

أن املراد أم فطروا على اإلسالم، وأنه ال مانع من أن اهللا سبحانه أخرج حجة عليهم، فدل على 
أرواحهم وأنفاسهم من صلب آدم، وعرضهم عليه، وجعل بني عيين كل إنسان وبيصاً، وأن منهم نيب 

ال مانع من أن نؤمن بأن اهللا استخرج األرواح . اهللا داود وأنه وهبه من عمره أربعني إىل آخر ما تقدم
ن خيلق األجساد، وأنه أخذ امليثاق على األجساد، وأن امليثاق الذي أخذه على األجساد يف اآلية قبل أ

هو املعرفة والفطرة اليت فطروا عليها، فبذلك ال حيصل اختالف بني اآلية واحلديث، فيعتقد املسلم أن 
، وأن تلك ] ٣٠:الروم[الناس علَيها فطْرةَ اللَّه الَّتي فَطَر : اهللا فطر الناس على املعرفة وعلى الديانة

، ويعتقد مع ذلك بناء على األحاديث ) فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو ميجسانه: (الفطرة تتغري بتغري البيئة
هؤالء للجنة وال أبايل، وهؤالء للنار : أن اهللا استخرج ذرية آدم وعلم أهل اجلنة وعلم أهل النار وقال

   سابق القدر هللا تعاىل،وال أبايل، وذلك يبني

)٢/٧١(  

  

  .وسابق علمه باألشياء قبل وجودها، واهللا تعاىل بكل شيء عليم
  اإلقرار بالربوبية أمر فطري

…  
وال شك أن اإلقرار بالربوبية أمر فطري، والشرك حادث طارئ واألبناء : [قال املؤلف رمحه اهللا تعاىل



ن اآلباء أشركوا وحنن جرينا على عادم كما جيري الناس تقلدوه عن اآلباء، فإذا احتجوا يوم القيامة بأ
أنتم كنتم معترفني بالصانع مقرين بأن اهللا : على عادة آبائهم يف املطاعم واملالبس واملساكن، يقال هلم

ربكم ال شريك له، وقد شهدمت بذلك على أنفسكم، فإن شهادة املرء على نفسه هي إقراره بالشيء 
يا أَيها الَّذين آمنوا كُونوا قَوامني بِالْقسط شهداَء للَّه ولَو علَى أَنفُِسكُم : عاىلليس إال ، قال اهللا ت

أشهد على نفسي بكذا، بل من أقر بشيء فقد شهد على نفسه : ، وليس املراد أن يقول] ١٣٥:النساء[
 أنفسكم إىل الشرك؟ بل عدلتم عن املعلوم به ، فلم عدلتم عن هذه املعرفة واإلقرار الذي شهدمت به على

خبالف اتباعهم يف العادات الدنيوية؛ فإن تلك مل . املتيقن إىل ما ال يعلم له حقيقة، تقليداً ملن ال حجة معه
يكن عندكم ما يعلم به فسادها وفيه مصلحة لكم، خبالف الشرك فإنه كان عندكم من املعرفة والشهادة 

  . ......ه وعدولكم فيه عن الصوابعلى أنفسكم ما يبني فساد
  قيام احلجة يف توحيد الربوبية بالفطرة والعقل

…  

)٢/٧٢(  

  

دين التربيه والعادة، وهو ألجل مصلحة الدنيا، فإن الطفل : فإن الدين الذي يأخذه الصيب عن أبويه هو
يه على دينهما يف ال بد له من كافل ، وأحق الناس به أبواه، وهلذا جاءت الشريعة بأن الطفل مع أبو

 حىت يبلغ ويعقل وتقوم عليه - على الصحيح -أحكام الدنيا الظاهرة ، وهذا الدين ال يعاقبه اهللا عليه 
احلجة، وحينئذ فعليه أن يتبع دين العلم والعقل ، وهو الذي يعلم بعقله هو أنه دين صحيح؛ فإن كان 

 ملَّةَ آبائي إِبراهيم وإِسحاق ويعقُوب واتبعت: آباؤه مهتدين كيوسف الصديق مع آبائه قال
] ١٣٣:البقرة[نعبد إِلَهك وإِلَه آبائك إِبراهيم وإِسماعيلَ وإِسحاق : وقال ليعقوب بنوه] ٣٨:يوسف[

نسانَ بِوالديه حسنا ووصينا اِإل: ، وإن كان اآلباء خمالفني للرسل كان عليه أن يتبع الرسل كما قال تعاىل
فمن اتبع دين آبائه بغري . اآلية] ٨:العنكبوت[وإِنْ جاهداك لتشرِك بِي ما لَيس لَك بِه علْم فَال تطعهما 

 ما وإِذَا قيلَ لَهم اتبِعوا: بصرية وعلم، بل يعدل عن احلق املعلوم إليه؛ فهذا اتبع هواه كما قال تعاىل
أَنزلَ اللَّه قَالُوا بلْ نتبِع ما أَلْفَينا علَيه آباَءنا أَولَو كَانَ آباؤهم ال يعقلُونَ شيئًا وال يهتدونَ 

إِنْ كُنا عن أَنْ تقُولُوا إِنما أُنزِلَ الْكتاب علَى طَائفَتينِ من قَبلنا و: يقول اهللا تعاىل]]. ١٧٠:البقرة[
 نيلافلَغ هِمتاسرويقول]١٥٦:األنعام[د ، : مهدعب نةً ميا ذُركُنلُ وقَب نا مناؤآب كرا أَشمقُولُوا إِنت أَو

.  املقالتني، فمقالة املشركني البد أن تكون إحدى هاتني]١٧٣:األعراف[أَفَتهلكُنا بِما فَعلَ الْمبطلُونَ 
أشرك آباؤنا : والطائفتان هم اليهود والنصارى الذين أنزلت عليهم التوراة واإلجنيل، واملشركون يقولون

  العذاب عليهم ال: واتبعناهم، فكأم يقولون



)٢/٧٣(  

  

أن اهللا فطركم على التوحيد وعلى معرفته، ورتب فيكم العقول حبيث تعرفون أن : واجلواب أوالً. علينا
وهو -إذا عرفتم أن هذا الدين الذي عليه آباؤكم : وثانياً. خالقاً، وأن خالقكم له عليكم حقوقلكم 
 باطل، فال بد أن تبحثوا عن الدين الصحيح وهو الذي خلقتكم له، ولكنكم مل تفعلوا، بل -الشرك

قَالَ : ناراتبعتم آباءكم وأطعتم كرباءكم، وكنتم بذلك مستحقني للعذاب، قال اهللا تعاىل عن أهل ال
ادخلُوا في أُممٍ قَد خلَت من قَبلكُم من الْجِن واِإلنسِ في النارِ كُلَّما دخلَت أُمةٌ لَعنت أُختها حتى إِذَا 

 مأُوالهل ماهرأُخ ا قَالَتيعما جيهكُوا فارقال األبناء لآلباء: أي] ٣٨:األعراف[اد :با رلُّونالِء أَضؤا هن
 فعكُلٍّ ضارِ قَالَ لالن نفًا معا ضذَابع هِمم الذين أضلوكم، : أي] ٣٨:األعراف[فَآتال ينفعكم كو
وأَقْبلَ بعضهم علَى بعضٍ : ويقول تعاىل يف آية أخرى. فكان جيب عليكم أال تقبلوا هذا الضالل

تضلوننا وتسعون يف : يعين] ٢٨-٢٧:الصافات[ا إِنكُم كُنتم تأْتوننا عنِ الْيمنيِ قَالُو* يتساَءلُونَ 
مع أن اآلباء هم السبب يف ] ٣٣:الصافات[فَإِنهم يومئذ في الْعذَابِ مشترِكُونَ : إضاللنا، إىل قوله

ال يضلوا بعد أن أعطاهم اهللا فكراً ضالل األبناء؛ وألجل ذلك كان الواجب على اآلباء أن يفكروا وأ
وقد حكى . وعقالً، وعلى األبناء أيضاً أن يستعملوا فطرم وعقلهم وألّا يقبلوا كل ضاللة أو كل بدعة

 ينالَّذ نوا مبِعات ينأَ الَّذربم يوم القيامة يتربأ بعضهم من بعض؛ فاملتبوع يتربأ من التابع، إِذْ تاهللا تعاىل أ
ات ابباَألس بِهِم تقَطَّعتو ذَابا الْعأَوروا وعُءوا * بربا تكَم مهنأَ مربتةً فَنا كَرأَنَّ لَن وا لَوعبات ينقَالَ الَّذو

  ، األتباع هم الذين تربأ منهم املتبوعون]١٦٧-١٦٦:البقرة[منا 

)٢/٧٤(  

  

  . أضلوهمولكن ال ينفعهم ذلك بعد أن
  قيام احلجة على اإلنسان بوجوب اتباع الرسل كما يرشد إليه العقل

…  
؛ وذلك ألنه أرسل الرسل ]١٤٩:األنعام[وعلى كل حال فحجة اهللا قائمة، قُلْ فَللَّه الْحجةُ الْبالغةُ 

أضلتهم وأنزل الكتب؛ وألنه فطر الناس على العبادة ولكن أضلتهم األهواء وأضلتهم الشياطني، و
 أن االبن ينشأ على دين أبويه، بل إنه خيتم له باتباعه يف -كما قلنا-ومعلوم أن العادة . اتمعات وحنوها

دينه؛ لكن يف الشرع يكون تبعاً خلري أبويه، إذا كان أحد األبوين مسلماً واآلخر كافراً، حكمنا أنه يتبع 
سئل النيب صلى اهللا عليه وسلم عن القوم (ائهم، خري أبويه يف الدين، ولكن حيكم عليهم ما حكم على آب

إذا بيتنا املشركني يف بيوم وقتلنا أطفاالً دون أن : هم منهم يعين: ، فقال)يبيتون فيصاب األطفال



أننا حنكم بأم تبع آلبائهم، فما دام أن آباءهم حياربوننا : واملعىن). هم منهم: (نتعمد؛ فما احلكم؟ فقال
هم، فكذلك األبناء يكونون تبعاً هلم؛ وذلك ألم غالباً ينشئون على نشأم كما حكى ويقاتلوننا ونقتل

كلما ولد هلم أوالد نشئوا على ما نشأ : أي] ٢٧:نوح[وال يلدوا إِلَّا فَاجِرا كَفَّارا : اهللا عن نوح بقوله
صالب الكفار من يعبد اهللا عليه آباؤهم من الفجور ومن الكفر، ومع ذلك فإن اهللا تعاىل قد خيرج من أ

فإن على اإلنسان أن : وعلى كل حال. ويعرفه، وإذا أراد به خرياً أدخله يف الدين أو أدخل الدين عليه
حيرص على أوالده، فريبيهم ويعلمهم، وعلى الولد أن ينظر فيما فيه والده وفيما عليه أهله؛ فإذا كان 

ق واتبعه، ومل يعمل بالباطل ولو كان عليه أهله، أو جمتمعه، حقاً وصواباً قبله وعمل به، وإلّا سأل عن احل
  .أو قبيلته، وأسرته، أو حنو ذلك

  ال يعذر اإلنسان يف كفره باتباع آبائه وعليه أن ينظر بعقله
…  
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وهذه حال كثري من الناس من الذين ولدوا على اإلسالم، يتبع أحدهم أباه فيما كان عليه : [قال املؤلف
قاد ومذهب وإن كان خطأ ليس هو فيه على بصرية، بل هو من مسلمة الدار ال مسلمة االختيار، من اعت

. ال أدري، مسعت الناس يقولون شيئا فقلته.. هاه .. هاه : من ربك؟ قال: وهذا إذا قيل له يف قربه
فإن .  املوفقفليتأمل اللبيب هذا احملل، ولينصح نفسه، وليقم هللا، ولينظر من أي الفريقني هو؟ واهللا

توحيد الربوبية ال حيتاج إىل دليل، فإنه مركوز يف الفطر، وأقرب ما ينظر فيه املرء أمر نفسه ملا كان 
 مث صارت تلك النطفة يف قرار -عظام الصدر: والترائب-نطفة، وقد خرج من بني الصلب والترائب 

ولو كانت موضوعة على لوح أو مكني يف ظلمات ثالث، وانقطع عنها تدبري األبوين وسائر اخلالئق، 
طبق واجتمع حكماء العامل على أن يصوروا منها شيئاً مل يقدروا ، وحمال توهم عمل الطبائع فيها ألا 

فإذا تفكر يف ذلك، وانتقال هذه . موات عاجزة وال توصف حبياة، ولن يتأتى من املوات فعل وتدبري
ة، فانتقل منه إىل توحيد اإلهلية، فإنه إذا علم بالعقل النطفة من حال إىل حال؛ علم بذلك توحيد الربوبي

أن له رباً أوجده؛ كيف يليق به أن يعبد غريه؟ وكلما تفكر وتدبر ازداد يقيناً وتوحيداً، واهللا املوفق؛ ال 
  !].رب غريه وال إله سواه

  وجوب البحث عن احلق على كل عاقل
…  

)٢/٧٦(  

  



آباؤه وجمتمعه، ولكن ال يكون ذلك حجة له، وال يكون معذوراً ذكر أن اإلنسان عادة ما يتبع ما عليه 
إِنما أَشرك آباؤنا من قَبلُ وكُنا ذُريةً من بعدهم أَفَتهلكُنا بِما فَعلَ الْمبطلُونَ : بذلك، فالذين قالوا

باؤكم عليهم ذنوب وأنتم عليكم ال لككم بفعلهم، بل كلٌ يعذب بذنبه؛ فآ: يقال] ١٧٣:األعراف[
وذلك . ذنوب، وأبناؤكم عليهم ذنوم اليت اقترفوها وعملوها، ولو كان السبب أو املضل هو األول

ألن اهللا تعاىل فطر العباد على معرفته، والواجب عليهم أن يتأملوا ما فطروا عليه، وأن يتعقلوا خلقه، 
 يتفكروا يف خملوقات اهللا تعاىل، ومنه خيرجون إىل نتيجة وأن يتعقلوا هذا الكون الذي بني أيديهم، وأن

: وهي توحيد الربوبية، وهو أن هذا الكون له رب خالق مدبر، وأنه مل خيلق عبثاً كما يف قوله تعاىل
ثُم كَانَ علَقَةً * مهمالً أَلَم يك نطْفَةً من منِي يمنى : يعين] ٣٦:القيامة[أَيحسب اِإلنسانُ أَنْ يترك سدى 

أَلَيس ذَلك بِقَادرٍ علَى أَنْ يحيِي الْموتى * فَجعلَ منه الزوجينِ الذَّكَر واُألنثَى * فَخلَق فَسوى 
يتدبر اإلنسان مبدأ أمره ومبدأ تكوينه، وهو أنه قد كان يف صلب أبيه، مث : يعين]. ٤٠-٣٧:القيامة[

إِلَى * فَجعلْناه في قَرارٍ مكنيٍ * أَلَم نخلُقْكُم من ماٍء مهِنيٍ : يف رحم أمه، كما يف قوله تعاىلخرج واستقر 
جعله اهللا يف قرار مستقر ال تصل إليه األيدي، وال تعمل فيه الطبائع، ] ٢٢-٢٠:املرسالت[قَدرٍ معلُومٍ 

: فأخرجه اهللا بعد أن كونه بشراً سوياً كما يف قوله تعاىلانقطعت عنه التدابري، . وال تقدر عليه احليل
هو الَّذي : وقال تعاىل] ٣٧:الكهف[أَكَفَرت بِالَّذي خلَقَك من ترابٍ ثُم من نطْفَة ثُم سواك رجلًا 

رِجخي ثُم لَقَةع نم ثُم طْفَةن نم ابٍ ثُمرت نم لَقَكُمفْلًا خط ٦٧:غافر[كُم[  
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، فهذا التدبري وهذا التنقل ليس للطبيعة ] ٦٧:غافر[أطفاالً ثُم لتبلُغوا أَشدكُم ثُم لتكُونوا شيوخا : يعين
فإذا عرف اإلنسان هذا الكون وأنه ال بد . فيه جمال، بل الترتيب والتربية هي خلق اهللا وتدبريه وتكوينه

مدبر وخالق ومتصرف، استقر بذلك توحيد الربوبية يف عقله، وعرف أن له رباً، مث بعد ذلك له من 
ما دام أن هلذا الكون رباً وخالقاً ومدبراً فإن هلذا الرب اخلالق املدبر : يتنقل من تفكري إىل تفكري فيقول

 نصرف له حقوقه اليت فما هي تلك احلقوق؟ هي أن نعبده وحده، وأن نقر به إهلاً، وأن! حقوقاً علينا
فرضها علينا وبعد أن يسأل عن هذه احلقوق ويعرفها، فإذا عرف التزم بالتقرب ا، والتزم بأن يعبد اهللا 

فكونه يقنع مبا كان عليه آباؤه من . ا، وأن حيرص على االستسالم هللا، وبذلك يكون من أهل السعادة
هكذا وجدت : ها األمساع وتنكرها الطباع ويقولالكفر والضالل والبدع والشرك واخلرافات اليت متج

هؤالء ! ملاذا مل تسأل عن احلق؟ أترضى أن تكون مقلداً ال تدري ما الناس فيه؟! هذا خطأ: يقال! أيب
من ربك؟ ما دينك؟ من : الذين يتبعون الناس ويتبعون ما هم عليه من خطأ؛ هم الذين إذا سئلوا يف القرب

هاه ال أدري، مسعت الناس يقولون شيئاً فقلته، فيعذبون يف قبورهم على .. هاه : نبيك؟ يقول أحدهم



هذه املقالة، وال ينفعهم أم مسعوا الناس وأم قلدوا الناس، بل الواجب على العاقل من حيث هو أن 
يستعمل عقله يف معرفة خالقه ومدبره، وألّا يرضى مبا الناس عليه دون أن ميحص تلك األقوال واألعمال 

يت يعملها الناس، ودون أن يعرف احلق أو يبحث عنه؛ فإنه إذا حبث عن احلق عرفه، وإذا عرفه لزمه ال
  .العمل به، وإذا لزمه العمل به وأداه كما ينبغي سعد وأصبح من أهل اخلري

  ]٢٧[شرح العقيدة الطحاوية 
اجلنة ومن يدخل النار، لقد خلق اهللا اخللق، وعلم ما هم عاملون، وقدر ما يكون منهم، وقدر من يدخل 
  .وهذا دليل على كمال علم اهللا، وال حجة للعصاة يف ذلك، فكل ميسر ملا خلق له
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  إثبات صفة العلم هللا تعاىل وتقديره ألعمال اخلالئق
…  

وقد علم اهللا تعاىل فيما مل يزل عدد من يدخل اجلنة، وعدد من : (قوله: [قال املصنف رمحه اهللا تعاىل
نار مجلة واحدة، فال يزاد يف ذلك العدد وال ينقص منه، وكذلك أفعاهلم فيما علم منهم أن يدخل ال
وكَانَ اللَّه بِكُلِّ شيٍء عليما ] ٧٥:األنفال[إِنَّ اللَّه بِكُلِّ شيٍء عليم : قال اهللا تعاىل). يفعلوه

بداً، مل يتقدم علمه باألشياء جهالة وما ؛ فاهللا تعاىل موصوف بأنه بكل شيء عليم أزالً وأ]٤٠:األحزاب[
كنا يف جنازة يف بقيع الغرقد، : وعن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه قال]. ٦٤:مرمي[كَانَ ربك نِسيا 

فأتانا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله، ومعه خمصرة، فنكس رأسه فجعل ينكت 
فوسة إال قد كتب اهللا مكاا من اجلنة والنار وإال قد كتبت شقية أو ما من نفس من: مبخصرته مث قال

من كان من أهل : أفال منكث على كتابنا وندع العمل؟ فقال! يا رسول اهللا: فقال رجل: قال. سعيدة
مث . السعادة فسيصري إىل عمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسيصري إىل عمل أهل الشقاوة

أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة : فكل ميسر ملا خلق لهاعملوا : قال
* فَسنيسره للْيسرى * وصدق بِالْحسنى * فَأَما من أَعطَى واتقَى : فييسرون لعمل أهل الشقاوة، مث قرأ

، خرجاه يف ]١٠-٥:الليل[فَسنيسره للْعسرى * سنى وكَذَّب بِالْح* وأَما من بخلَ واستغنى 
  . ......الصحيحني

  عموم علم اهللا بكل شيء
…  
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: صفة من صفات اهللا تعاىل وهي العلم العام، ويف هذا رد على طائفة من غالة املعتزلة الذين يقولون: هنا
 أن يوجدها، يردون بذلك النصوص ويتنقصون الرب إن اهللا ال يعلم باألشياء حىت تقع، ومل يعلم ا قبل

أنه : إن األمر أنف يعين: سبحانه وتعاىل، وهؤالء هم غالة القدرية قدمياً كمعبد اجلهين وغريه، يقولون
من عقيدة أهل السنة أن اهللا تعاىل علم ما اخللق . يستقبل ويستأنف وال يعلم الشيء الذي قد مضى

وما يعزب عن ربك من مثْقَالِ ذَرة في اَألرضِ وال في : زب عن علمه شيءعاملون بعلمه القدمي، فال يع
: يعلم ما كان وما يكون، وما مل يكن لو كان كيف يكون، ويعلم اخلفي واجللي] ٦١:يونس[السماِء 

 وردي الصفخا تمنِ ويةَ اَألعنائخ لَمعما :  وأخفى من السر، والسر هو، ويعلم السر]١٩:غافر[ي
يضمره اإلنسان يف نفسه وال يبديه ألحد، وأخفى منه ما مل خيطر بباله إذا علم اهللا أنه سيخطر بباله، 

واألدلة على صفة العلم وقدمه كثرية . فيعلم اهللا أنه سيخطر له كذا وكذا مما مل يكن يظن أنه خيطر
 الصفات واستوفوا ما ورد فيها من اآليات ومن األحاديث، مشهورة، وقد مجعها العلماء الذين كتبوا يف

وإذا عرف املؤمن أن اهللا تعاىل موصوف بالعلم، اعتقد دخول أعمال العباد، وهو أنه علم من هو سعيد 
ومن هو شقي، ومن هو فاجر ومن هو تقي، ومن هو خملط ومن هو نقي، وعلم من هو فقري ومن هو 

يف :  هو من أهل الشر؛ كل ذلك قد أحاط اهللا به علماً، كما قال تعاىلغين، ومن هو من أهل اخلري ومن
 يملٍء عيبِكُلِّ ش ٦٢:العنكبوت[هذه اآليات إِنَّ اللَّه[ ايملٍء عيبِكُلِّ ش كَانَ اللَّهو ،]٤٠:األحزاب[ ،

  .ما مل يكن مما سيكون كما علمه اهللا) كل شيء(فيدخل يف 
   اللوح احملفوظكتابة اهللا ما علمه يف

…  
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 فأول ما خلق اهللا تعاىل -اللوح احملفوظ-كذلك بعد أن علمه اهللا تعاىل فإنه قد أثبته وكتبه يف الذكر 
اكتب، فجرى مبا هو كائن إىل يوم القيامة مما سيوجد، وممن سيولد، ومن أعمال العباد : القلم فقال له

م أَنَّ اللَّه يعلَم ما في السماِء واَألرضِ إِنَّ ذَلك في كتابٍ إِنَّ ذَلك أَلَم تعلَ: وحنو ذلك، يقول اهللا تعاىل
 ِسريي لَى اللَّهويقول تعاىل. علم ذلك وصفاته هو يسري على اهللا: يعين] ٧٠:احلج[ع : نم ابا أَصم

من قبل أن نربأ : ، أي]٢٢:احلديد[بٍ من قَبلِ أَنْ نبرأَها مصيبة في اَألرضِ وال في أَنفُِسكُم إِلَّا في كتا
تلك املصيبة، بل من قبل أن نربأ اخلليقة كلهم، كتب ذلك يف اللوح احملفوظ كما يشاء اهللا، وذلك يسري 
على اهللا، ليس فيه صعوبة؛ ألنه هو الذي يبدل اخلالئق، وهو الذي يعلم أحواهلم وال خيفى عليه شيء 

ما داموا خلقه وأنه هو الذي يتصرف فيهم؛ فهم ال خيرجون عما علمه فيهم، وقد علم من :  فإذاً.منهم
وكذلك أعان . سيصري إىل اخلري، ومن سيصري إىل الشر، ولكن كلفهم وأمرهم باإلميان بذلك الغيب



 عباده، هؤالء وخذل هؤالء، وله احلجة البالغة، وهدى من شاء وأضل من شاء وله احلجة البالغة على
إذا كان اهللا كتب علي الشقاء فليس يل حيلة يف : إن هذا يتخذ حجة للكافر بأن يقول: وال يقول قائل

ومن أدراك بذلك؟ أنت مأمور بأن تفعل األسباب، وقد يكون فعلك سبباً : أن أرد ما كتب اهللا؟ نقول
  .من األسباب اليت قدر اهللا ا أنك من أهل السعادة أو من أهل الشقاوة

  أنواع التقدير
…  
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العلم بالكائنات قبل وجودها، وكتابتها يف : القدر العام يعين: ذكر العلماء أن القدر على أربعة أنواع
وهو أن اهللا يكتب يف ليلة القدر ما يكون يف تلك السنة من : العلم السنوي: والثاين. اللوح احملفوظ

يلة القدر ويكتب فيها ما يكون على وجه األرض من احلوادث، وهذه كتابة جزئية، حيث يقدر يف ل
: والثالث. تلك الليلة إىل مثلها من السنة القابلة، فهذا تقدير أو كتابة أو علم خاص، وهو السنوي
يا رب خملقة : تقدير عمري وهو أن املولود إذا علقت به أمه يف الرحم، أرسل اهللا تعاىل إليه امللك فقال

: خملقة، قال: ل يتم خلقه ويولد سوياً أو تسقطه الرحم وتقذفه منياً؟ فإذا قال اهللاه: أو غري خملقة؟ يعين
ذكر أم أنثى؟ فيكتب ذلك، ويسأل عن رزقه فيخربه اهللا بأن رزقه يكون بكذا وكذا، ويكتب ! يا رب

 إن: (ويف حديث ابن مسعود املشهور. أجله بأنه طويل األجر أو قصري األجل، يقدر اهللا ذلك كله له
أحدكم جيمع خلقه يف بطن أمه أربعني يوماً، مث يكون علقة مثل ذلك، مث يكون مضغة مثل ذلك، مث 

يكتب ذلك : أي) يرسل اهللا إليه امللك فيؤمر بأربع كلمات؛ بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد
يتخذ ذلك حجة كله وهو يف رحم أمه، فاملؤمن الذي يؤمن بذلك يؤمن بسعة علم اهللا تعاىل، ولكن ال 

يف ترك العمل، بل يعمل فكل ميسر ملا خلق له كما أخرب بذلك النيب صلى اهللا عليه وسلم، فمن كان 
سعيداً فإن اهللا يسهل له األسباب اليت يكون ا سعيداً وعليه أن يبذل السبب، وإن كان شقياً فإنه 

 تعاىل عليم بكل شيء وعلمه قد وسع أن اهللا: فهذا هو واسع علم اهللا، يعين. حمروم ولو بذلت األسباب
وفائدة اإلميان بالعلم املراقبة، وهو أنك إذا علمت أن اهللا عليم مبا جيول يف نفسك، ومبا . اخلالئق كلها

م به من طاعة أو معصية، وأنه يطلع على ضمريك، ويعلم ما يف قلبك؛ محلك ذلك على أال تعمل إال 
أما اإلنسان الذي يتجاهل أو يظن . ، فبذلك تكون من أهل اخلريخرياً، وعلى أال حتدث نفسك إال خبري

  أن اهللا ال يعلمه وال يعلم
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أحواله؛ فإن هذا التجاهل أو اجلهل هو الذي يوقعه يف العصيان وجيرئه على املخالفات، فكأنه يعتقد أنه 
قليل فقه : ملسجد احلرام يقولذكر ابن أم عبد أن ثالثة من قريش جلسوا يف ا. ال يراه ربه وأنه سيختفي

يسمع إن جهرنا وال : أترون اهللا يسمع ما نقول؟ فقال أحدهم: قلوم كثري شحم بطوم، فقال أحدهم
ولَكن : إن كان يسمع إن جهرنا مسع إذا أخفينا، فأنزل اهللا تعاىل قوله: يسمع إن أخفينا، وقال الثاين

وذَلكُم ظَنكُم الَّذي ظَننتم بِربكُم أَرداكُم فَأَصبحتم من * ثريا مما تعملُونَ ظَننتم أَنَّ اللَّه ال يعلَم كَ
 رِيناسم أكثروا من ] ٢٣-٢٢:فصلت[الْخفهؤالء الذين ظنوا أن اهللا ال يعلم أعماهلم حصل هلم أ ،

ن ذلك سبباً يف شقائهم وإن كان ذلك مكتوباً السيئات وجترءوا على احملرمات، ووقعوا يف الذنوب؛ فكا
فعلى العبد إذا علم أن اهللا تعاىل عليم . عليهم يف األزل؛ لكن وقع منهم سبب وافق ما قدره اهللا عليهم

بأحواله وبوساوسه وخبطرات قلبه وبأعماله؛ أن حيمله هذا االعتقاد على أن يراقب ربه، وعلى أال خيالفه 
  .طرفة عني

  آل اإلنسان من السعادة والشقاوة وهو يف رحم أمهعلم وكتابة م
…  
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وكل ميسر ملا خلق له، واألعمال باخلواتيم، والسعيد من سعد بقضاء اهللا، والشقي من : [قال املؤلف
اعملوا فكل ميسر : (تقدم حديث علي رضي اهللا عنه وقوله صلى اهللا عليه وسلم فيه]. شقي بقضاء اهللا

جاء سراقة بن مالك : (هري عن أيب الزبري عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما قالوعن ز) ملا خلق له
أفيما جفت به األقالم : بني لنا ديننا كأنا خلقنا اآلن، فيم العمل اليوم! يا رسول اهللا: بن جعشم فقال

ففيم :  قالبل فيما جفت به األقالم وجرت به املقادير،. ال: وجرت به املقادير أم فيما يستقبل؟ قال
رواه ) اعملوا فكل ميسر: مث تكلم أبو الزبري بشيء مل أفهمه فسألت ما قال؟ فقال: العمل؟ قال زهري 

إن : (وعن سهل بن سعد الساعدي رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال. مسلم 
ل ليعمل عمل أهل النار الرجل ليعمل عمل أهل اجلنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرج

). وإمنا األعمال باخلواتيم: (خرجاه يف الصحيحني، وزاد البخاري) فيما يبدو للناس وهو من أهل اجلنة
حدثنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ويف الصحيحني أيضاً عن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قال

بطن أمه أربعني يوماً، مث يكون علقة مثل ذلك، إن أحدكم جيمع خلقه يف : (- وهو الصادق املصدوق -
يكتب رزقه وأجله : مث يكون مضغة مثل ذلك، مث يرسل إليه امللك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات

وعمله، وشقي أم سعيد؛ فوالذي ال إله غريه إن أحدكم ليعمل بعمل أهل اجلنة حىت ما يكون بينه وبينها 
ب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حىت إال ذراع، فيسبق عليه الكتا



واألحاديث يف ). ما يكون بينه وبينها إال ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل اجلنة فيدخلها
قد أكثر الناس من : هذا الباب كثرية، وكذلك اآلثار عن السلف، قال أبو عمر بن عبد الرب يف التمهيد

ج اآلثار يف هذا الباب، وأكثر املتكلمون من الكالم فيه، وأهل السنة جمتمعون على اإلميان ذه ختري
  اآلثار واعتقادها، وترك
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  ].اادلة فيها، وباهللا العصمة والتوفيق
  األعمال باخلواتيم

…  
 مث يرتد يف آخر عمره، معناه أن اهللا تعاىل علم السعيد والشقي، ولكن قد يعمل اإلنسان بعمل أهل اخلري

قد حييا اإلنسان مع أهل الكفر : ويكون من أهل الشر، حيث إن اهللا كتب عليه الشقاوة، وبالعكس
وميضي عمره كله على الكفر والضالل، مث يأتيه اهللا قرب املوت فيموت وقد اهتدى، وقد ذكروا أن 

 قبيل معركة أحد، فأسلم ودخل األصريم من األنصار، كان على دين قومه املشركني، ومل يسلم إال
هذا تويف . املعركة واستشهد مع من استشهد، فجعله النيب صلى اهللا عليه وسلم من الشهداء ودعا له

هو ومل يصل هللا ركعة، ولكنه أسلم إسالماً يقينياً وجاهد يف سبيل اهللا، وضده رجل كان يظهر أنه 
تاالً شديداً حىت قتل ستة أو سبعة، فلما ذكر للنيب مسلم، وجيتهد يف األعمال، وملا حضر املعركة قاتل ق

، فختم له خبامتة سيئة، وهو أنه ملا أحس باألمل قتل نفسه، )إنه من أهل النار: (صلى اهللا عليه وسلم قال
إن الرجل ليعمل بعمل أهل اجلنة فيما يبدو للناس وهو من أهل : (فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم

، فاألعمال باخلواتيم، واإلنسان عليه أن يسأل اهللا حسن اخلتام؛ وذلك ألنه إذا ، وبالعكس أيضاً)النار
ختم له خبامتة حسنة انتهت ا حياته كان من أهل السعادة، فإذا استمر على العمل السيئ حرم اخلري، 

  .وختم له بعمل الشقاوة والعياذ باهللا
  ينبغي على اإلنسان احلرص على حسن اخلتام

…  
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أن الرجل ليعمل بعمل أهل اجلنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، أو يعمل : نعرف بذلك معىنف
بعمل أهل اجلنة حىت يقرب من املوت فيعمل بعمل أهل النار ويرتد ما بني عشية وضحاها، كما ذكر 



كافراً، وميسي يصبح فيها الرجل مؤمناً وميسي : (ذلك النيب صلى اهللا عليه وسلم يف حديث الفنت، فقال
فهذا حيث اإلنسان على أن يتمسك بدينه، . أنه يكفر بني عشية وضحاها: يعين) مؤمناً ويصبح كافراً

وأن حيرص على حسن اخلامتة، ويعرف أن اهللا تعاىل خيتم لإلنسان بالعمل الذي قدره له والذي كتبه من 
 اهللا دعوته، وإن كان ذلك مكتوباً أهله، ولكن له يف ذلك سبب، وإذا أكثر من سؤال اهللا تعاىل أجاب

  .عليه قبل أن خيلقه
  أمهية تعلم العقيدة بتفاصيلها

…  
والعقيدة ما يعقد عليه القلب، وإذا انعقد القلب على أمر فإنه ال يتخلى عنه، وال شك أن من آثار 

اه، ويتفاىن يف االعتقاد قوة العمل، فإذا اعتقد العبد أمراً فإنه يالزمه ويتمسك به، ويتشبث به بكل قو
العمل به، على ما يناله من أذى أو من تعذيب، ويبذل يف حتقيق ما يعتقده كل غالٍ ورخيص ولو بذل 
نفسه، كما حصل للمؤمنني الذين بذلوا نفوسهم رخيصة يف سبيل اهللا، ويف سبيل إعالء كلمة اهللا، كل 

  . ......ذلك ألجل قوة العقيدة
   مجلة وتفصيالًاإلميان باهللا ورسوله وما جاء به

…  
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شهادة أن ال إله إال اهللا، ويدخل فيها اإلميان بأمساء اهللا تعاىل : من العقيدة اليت حنن نقرأ فيها الشهادتان
وبصفاته، ويظهر على من اعتقدها أثرها، ويدخل فيها أيضاً اإلميان بوحدانية اهللا تعاىل وتفرده، ويدخل 

هره وجبربوته وخبلقه وبتقديره وبقدرته على كل شيء، وآثار ذلك عبادته يف ذلك أيضاً اإلميان بقوته وبق
 اإلميان بصدق -شهادة أن حممداً رسول اهللا-ويدخل يف الشهادة الثانية . وحده وترك عبادة ما سواه

غه، النيب صلى اهللا عليه وسلم وبأمانته، واإلميان بتبليغه للرسالة وبياا، واإلميان بصحة ما جاء به وما بل
ويدخل يف ذلك وجوب طاعته، ووجوب حمبته واتباعه والتأسي به والسري على . وكونه كله من عند ربه

. جه، وحتكيمه والرضى حبكمه، وعدم امليل عن سنته، ومىت حتقق ذلك ظهر أنه من قوة العقيدة
اخللق يوم القيامة، ويدخل يف ذلك اإلميان بفضائله ومبزاياه، وكان منها أنه عليه الصالة والسالم سيد 

وأنه الشفيع املشفع، وأنه صاحب املقام احملمود واحلوض املورود والشفاعة يف اآلخرة، وكل ذلك 
اإلميان بكل ما جاء العبد من اهللا تعاىل : ويدخل يف ذلك. يستدعي ممن قاله واعتقده أن يتبعه بالعمل

وخامتهم وأفضلهم حممد عليه -لسالم وبال شك أن الرسل عليهم الصالة وا. وبلغته رسل اهللا تعاىل
 مكلفون من اهللا تعاىل بتبليغ الرسالة، وأم بلغوا ما أرسلوا به، فأدوا األمانة وبلغوا -الصالة والسالم



الرسالة ونصحوا ألممهم، فكل ما بلغوه وكل ما جاءوا به، فالعبد يلتزم به ويصدقه، سواٌء كان جممالً أو 
كتابنا الذين أنزله اهللا على قلب حممد صلى اهللا عليه وسلم، فيه تفصيل جاءنا يف : التفصيل. مفصالً

. أحوال اآلخرة وما يكون بعد املوت، وما يكون يف الدار اآلخرة، فيؤمن العبد بذلك ويصدق بتفاصيله
حق، وبأن واإلمجال بالكتب السابقة، فنؤمن ا إمياناً جممالً، فنصدق بأا كالم اهللا، وبأا من اهللا، وبأا 

  اهللا كلف األمم الذين نزلت عليهم بالعمل بتفاصيلها، ولكن حنن ما كلفنا بالعمل وال
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وأدلة ذلك واضحة واحلمد . بالعلم بتفاصيلها، وإمنا نؤمن ا جمملة، وهي تدخل يف اإلميان بكتب اهللا
ه من أهل العقيدة الراسخة هللا، فإذا آمن العبد بكل ذلك وبغريه من تفاصيل العقيدة، صدق عليه أن

الذين يعملون عن عقيدة، ويعملون عن يقني، ويعملون عن إميان، وال يردهم عن العمل شبهة وال شك، 
  .وال يعتريهم توقف وال ريب

  ظهور آثار العقيدة على العمل
…  

وإذا . هفإذا اعتقد العبد العقيدة اليت هي متلقاة عن اهللا تعاىل وعن رسله، ظهرت آثارها على أعمال
رأيت املبتدعة الذين خيالفون األدلة، دل ذلك على ضعف عقيدم، وعلى تزعزها وكوا على شفا 

وهكذا إذا رأيت الذين يتهاونون بالسيئات ويرتكبون . جرف هار، وأا مل تكن راسخة يف قلوم
 مل ترسخ العقيدة احملرمات، ويتركون الطاعات الواجبة، فإن ذلك دليل على ضعف معتقدهم، حبيث إا

يف قلوم، ومل يطمئنوا باإلميان، ولو اطمئنوا به ملا أقدموا على هذه املخالفات، ولو استحضروا عظمة 
: فإذاً. رم وأنه يراهم ويعلم سرائرهم وضمائرهم، ملا أقدموا على املعاصي وهم يعرفون أا معاص

م العقيدة وضعيف العقيدة، يعرف بذلك من يتفقد اإلنسان نفسه، ويتفقد بين جنسه، ويعرف بذلك سلي
هذا من أهل العقيدة، عرفته : هو قوي يف اإلميان متمكن منه قد رسخ اإلميان يف سويداء قلبه، فيقول

بقوة إميانه، وعرفته بآثار إميانه، وعرفته بقوة تصديقه، وعرفته بالعمل، وعرفته بالبعد عن احلرام، وعرفته 
عرفته بتساهله يف اإلميان، عرفته بتساهله باملعاصي، عرفته :  ضعيف العقيدةوهذا. بالبعد عن املشتبهات

فهذه هي النتيجة والفائدة الصحيحة لعلم هذه العقيدة، . بتساهله يف ترك الطاعات، وما أشبه ذلك
وتفاصيلها اليت فصلت يف الطحاوية، وكذلك يف غريها من عقائد أهل السنة، فتفاصيلها ال شك أا 

عبد قوة وإمياناً، سواء منها ما يتعلق بالعقود أو ما يتعلق باملواثيق، أو ما يتعلق بدخول األعمال يف تزيد ال
  مسمى اإلميان، أو ما يتعلق بالقضاء والقدر، أو ما يتعلق بعلم
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و ما يتعلق العلوم الغيبية السابقة والالحقة، أو ما يتعلق باإلميان بالبعث ومبا بعد البعث، أ: الغيب، أعين
بالقرب وفتنته ونعيمه وما أشبه ذلك، أو ما يتعلق باإلميان باجلنة والنار والثواب والعقاب والوعد 

والوعيد، أو ما يتعلق باإلميان باهللا ومبالئكته وبكتبه وبرسله وما أشبه ذلك، كل ذلك يعترب تفاصيل 
. ه وتعاىل ومبا جاء عن اهللا على مراد اهللاإلميان باهللا سبحان: ألصل هذه العقيدة، ولكن األصل كما قلنا

وإِذْ أَخذَ ربك من : وقد مضى الكالم حول املواثيق والعهود اليت أخذها اهللا تعاىل على عباده، بقوله تعاىل
 لَى أَنفُِسهِمع مهدهأَشو مهتيذُر مورِهظُه نم منِي آدكما -ما أنه وعرفنا أن هذا إ] ١٧٢:األعراف[ب

 العهد الذي أخذه اهللا على بين آدم وهم يف أصالب آدم، أو أنه العهد الذي فطر -ورد يف األحاديث
فطْرةَ اللَّه الَّتي فَطَر الناس : اهللا عليه العباد وجبلهم عليه، وهذا هو األقرب واألمثل، يبينه قول اهللا تعاىل

إين خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطني، : ( القدسي، وقوله يف احلديث]٣٠:الروم[علَيها 
على الفطرة واحلنيفية اليت هي معرفة اهللا ومعرفة ما خلقوا : ، فكوم حنفاء، أي)فأخرجتهم عن دينهم
أن اهللا تعاىل استخرج ذرية آدم من ظهره، (ولكن نؤمن أيضاً باحلديث الذي فيه . له، فهذا هو األقرب

هؤالء إىل اجلنة وال أبايل، وهؤالء إىل :  أهل اجلنة ومن هو من أهل النار، وقالوعرف منهم من هو من
واألصل أن أدلة . ، فنؤمن بذلك وإن كنا ال نتذكر ذلك العهد، ولكن خرب اهللا أوثق!)النار وال أبايل

حقوق، معرفة اهللا تعاىل لو ترك عليها اإلنسان لعرف أنه خملوق، وأن له خالقاً، وأن خالقه له عليه 
  .فيؤمن العباد بذلك من مجلة اإلميان بالغيب، ومن مجلة العقيدة اليت يعتقدوا

  ]٢٨[شرح العقيدة الطحاوية 
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القدر غيب ال يطلع عليه أحد من اخللق، وقد كتب اهللا تعاىل ما سيعمله العبد، ولكن جعل له قدرة 
  .الذي حياسب عليهواختياراً يزاول ا ما أراد من خري أو شر، وهذا هو 

  القدر سر اهللا تعاىل يف خلقه
…  

وأصل القدر سر اهللا تعاىل يف خلقه، مل يطلع على ذلك ملك مقرب : (وقوله: [قال املؤلف رمحه اهللا تعاىل
وال نيب مرسل، والتعمق والنظر يف ذلك ذريعة اخلذالن، وسلم احلرمان، ودرجة الطغيان، فاحلذر كل 

اً ووسوسة، فإن اهللا تعاىل طوى علم القدر عن أنامه، واهم عن مرامه، كما احلذر من ذلك نظراً وفكر
مل فعل؟ فقد رد حكم : فمن سأل] ٢٣:األنبياء[ال يسأَلُ عما يفْعلُ وهم يسأَلُونَ : قال تعاىل يف كتابه

ونه أوجد أصل القدر سر اهللا يف خلقه، وهو ك). الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين



، )القدر سر اهللا فال تكشفه: (وأفىن، وأفقر وأغىن، وأمات وأحيا، وأضل وهدى، قال علي رضي اهللا عنه
أن كل شيء بقضاء اهللا : والرتاع بني الناس يف مسألة القدر مشهور والذي عليه أهل السنة واجلماعة

، وقال ]٤٩:القمر[ شيٍء خلَقْناه بِقَدرٍ إِنا كُلَّ: وقدره، وأن اهللا تعاىل خالق أفعال العباد، قال تعاىل
، وأن اهللا تعاىل يريد الكفر من الكافر ويشاؤه، وال ]٢:الفرقان[وخلَق كُلَّ شيٍء فَقَدره تقْديرا : تعاىل

 وزعموا أن اهللا شاء: وخالف يف ذلك القدرية واملعتزلة. يرضاه وال حيبه، فيشاؤه كوناً وال يرضاه ديناً
شاء الكفر من الكافر وعذبه : اإلميان من الكافر، ولكن الكافر شاء الكفر؛ فروا إىل هذا لئال يقولوا

فإنه ! فإم هربوا من شيء فوقعوا فيما هو شر منه! ولكن صاروا كاملستجري من الرمضاء بالنار! عليه
والكافر شاء - على قوهلم -ن منه يلزمهم أن مشيئة الكافر غلبت مشيئة اهللا تعاىل فإن اهللا قد شاء اإلميا

هذا من أقبح االعتقاد، وهو قول ال دليل عليه، بل ! الكفر، فوقعت مشيئة الكافر دون مشيئة اهللا تعاىل
  روى الاللكائي من حديث بقية عن: هو خمالف للدليل

)٢/٩٠(  

  

جالً قدم علينا أن ر: (عن ابن عباس: األوزاعي حدثنا العالء بن احلجاج عن حممد بن عبيد املكي 
والذي نفسي بيده : ما تصنع به؟ فقال:  فقالوا له-وهو يومئذ أعمى-دلوين عليه : يكذب بالقدر، فقال

لئن استمكنت منه ألعضن أنفه حىت أقطعه، ولئن وقعت رقبته بيدي ألدقنها، فإين مسعت رسول اهللا 
 أليان مشركات، هذا أول كأين بنساء بين فهر يطفن باخلزرج تصطك: صلى اهللا عليه وسلم يقول

شرك يف اإلسالم، والذي نفسي بيده لينتهني م سوء رأيهم حىت خيرجوا اهللا من أن يقدر اخلري، كما 
إىل آخره من كالم ابن عباس وهذا ..) وهذا أول شرك يف اإلسالم: (قوله). أخرجوه من أن يقدر الشر

  )]. ......ب بالقدر نقض تكذيبه توحيدهالقدر نظام التوحيد، فمن وحد اهللا وكذ: (يوافق قوله
  ال يسأل عما يفعل

…  
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هذا يتعلق بالقضاء والقدر، ويذكر املؤلف أن القدر سر اهللا تعاىل يف كونه ويف أمره، ووجه كونه سراً ال 
يعلمه البشر أن الرب سبحانه له احلكمة يف كونه هدى هذا وأضل هذا، وال يسأل عما يفعل وهم 

ملاذا حبس اهللا اخلري؟ ملاذا : وال جيوز للعباد أن يسألوا عن األسباب يف أفعال اهللا تعاىل، فال يقاليسألون، 
أنزل اهللا العذاب؟ ملاذا خلق اهللا األمراض؟ ملاذا خلق اهللا احلشرات واألضرار؟ ملاذا خلق اهللا السباع؟ 



 عليهم الكفار؟ ملاذا أفقر هذا وأغىن ملاذا سلط اهللا على املؤمنني األمراض والعاهات والفقر؟ ملاذا سلط
، لكن مع ذلك نعرف أنه سبحانه ]٢٣:األنبياء[ال يسأَلُ عما يفْعلُ وهم يسأَلُونَ : قال تعاىل! هذا؟

أَفَحِسبتم أَنما خلَقْناكُم عبثًا : حكيم يضع األشياء يف مواضعها الالئقة ا ، فال يفعل شيئاً عبثاً
وليس شيء من خلقه موجوداً إال حلكمة، ومل يسلط عقوبة ومل خيلق مرضاً إال ملصلحة ] ١١٥:ؤمنونامل[

ذي احلكمة اليت : وحلكمة، سواء علمنا تلك احلكمة أو حجبت عنا؛ ألن هذا مقتضى امسه احلكيم، أي
يشاء هي غاية املصلحة، ولكن ليس لنا االعتراض على تصرفه، فهو سبحانه يتصرف يف خلقه كيف 

فيهدي هذا فضالً منه، ويضل هذا عدالً منه، ويغين ويفقر، ومييت وحييي، ويسعد ويشقي، ومينع 
وليس لنا أن نعترض على اهللا تعاىل، بل نؤمن بذلك كله . ويعطي، ال راد لقضائه وال معقب حلكمه

ا من ناحية خلقه ال نعلم احلكمة يف ذلك وال نعلم السر يف ذلك، فالقدر سر اهللا يف خلقه، هذ: ونقول
  .األشياء النافعة والضارة معاً

  خلق اخلري والشر دليل على كمال القدرة ولكن ال ينسب الشر إىل اهللا
…  
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وال شك أن خلق اخلري والشر، وخلق النفع والضر املتضادين، دليل على كمال القدرة، فإننا إذا رأينا 
ا سليم وهذا مريض، هذا سعيد وهذا شقي، هذا مهتد هذا غين وهذا فقري، هذ: أنه فرق بني األخوين

وهذا ضال؛ فال شك أن هذا يدل على كمال التصرف، وأنه تصرف يف خلقه كيفما شاء، وذلك دليل 
ومن : فالظلمة ضدها النور، والليل ضده النهار، وكذلك املزدوجات كما يف قوله تعاىل. كمال القدرة

: ذكراً وأنثى، فهكذا أيضا املتضادات: يعين] ٤٩:الذاريات[ لَعلَّكُم تذَكَّرونَ كُلِّ شيٍء خلَقْنا زوجينِ
الصحة واملرض ضدان، واخلري والشر، والغىن والفقر، والسعادة والشقاوة، اهللا تعاىل هو الذي خلقها 

 ورد يف وقدرها، ولكن نعرف أن كل ما صدر عن اهللا تعاىل فإنه بالنسبة إىل إجياده هو خري، ولذلك
معلوم أن اهللا يقدر ). لبيك وسعديك، واخلري كله بيديك، والشر ليس إليك: (حديث االستفتاح

األمراض، وهو الذي قدر الفقر واملصائب، وهو الذي يقدر العاهات على العباد وحنوها، ولكن هل 
والشر : (قولهإا شر بالنسبة إىل اهللا؟ ليست شراً، بل هي حلكمة وحمض مصلحة، فهذا معىن : يقال

وإذا تتبعت القرآن واألدلة جتد أن كل ما فيه شر ينسب إىل اإلنسان وإن كان اهللا هو ). ليس إليك
وإِذَا مرِضت * والَّذي هو يطْعمنِي ويسقنيِ : الذي أوجده وكونه وقدره، حكى اهللا عن إبراهيم أنه قال

إذا أمرضين، مع أن اهللا تعاىل هو الذي يرتل املرض ويقدره، و: مل يقل] ٨٠-٧٩:الشعراء[فَهو يشفنيِ 
وأَنا ال ندرِي أَشر أُرِيد بِمن في : وحكى اهللا عن مؤمين اجلن أم قالوا. ولكن ال يضاف إليه الشر احملض



: وذلك) أَراد بِهِم ربهم: (اأريد، واخلري قالو: فالشر قالوا] ١٠:اجلن[اَألرضِ أَم أَراد بِهِم ربهم رشدا 
حىت يرته اهللا تعاىل عن أن يصدر منه الشر احملض، وإن كان هو الذي قدر الشر، وخلقه وكونه، فإنه ال 

  يكون يف الوجود إال ما يريد، فيعتقد العبد أن صدورها من
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ولو كان فيها كراهية للعباد وضرر اهللا تعاىل خري وحمض مصلحة، وليس فيها أية ضرر بالنسبة إىل اهللا، 
عليهم حسياً، لكن ما خلقها وقدرها إال حلكمة ومصلحة، فهي خري، فال يضاف الشر إىل اهللا تعاىل؛ هذا 

  .هو قول أهل السنة
  مذهب املعتزلة يف أفعال العباد

…  
د هو الذي خيلق فعله، مسعنا أن طائفة املعتزلة أنكروا أن يكون اهللا تعاىل خيلق أفعال العباد، وجعلوا العب

وجعلوا العباد هم الذي يهدون أنفسهم، ويضلون أنفسهم، وكذبوا بالنصوص الواردة يف مثل إضافة 
ومن يضللِ : وكقوله تعاىل] ٣٧:النحل[إِنَّ اللَّه ال يهدي من يضلُّ : األفعال إىل اهللا تعاىل، كقوله تعاىل

 اده نم ا لَهفَم ٢٣:لزمرا[اللَّه[ ٍّلضم نم ا لَهفَم اللَّه دهي نمو ،]وكذلك قول النيب صلى ]. ٣٧:الزمر
أن اهللا هو : ، أي)من يهد اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له: (اهللا عليه وسلم يف خطبة احلاجة

نعمة على املهتدين، وهو الذي هدى هذا وأقبل بقلبه إىل اخلري، وأضل هذا وصرفه إىل الشر، وله املنة وال
العادل يف صرف هؤالء املعتدين الظاملني، ولكن ما عذم وهو ظامل هلم، ولو عذب أهل مساواته وأهل 

  .أرضه لعذم وهو غري ظامل هلم، ولو رمحهم لكانت رمحته أفضل من أعماهلم
  الرد على املعتزلة يف املشيئة

…  
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الذي خلق أفعال العباد، ولو شاء ملا فعلوها، فلو شاء ملا ضل هذا وملا إن اهللا تعاىل هو : فعلى هذا نقول
فَمن يرِد اللَّه : اهتدى هذا، فهو الذي من على هذا وهداه، وهو الذي أضل هذا وصرفه، قال اهللا تعاىل

ردلْ صعجي لَّهضأَنْ ي رِدي نمالمِ وِإلسل هردص حرشي هيهدا أَنْ يجرقًا حيض وقد ]. ١٢٥:األنعام[ه
 ً:حكى اهللا عن املشركني أم يتعلقون بعموم املشيئة، وال متعلق هلم يف ذلك، فإذا قال املشركون مثال

 اللَّه أَطْعمه ، أَنطْعم من لَو يشاُء]١٤٨:األنعام[لَو شاَء اللَّه ما أَشركْنا وال آباؤنا وال حرمنا من شيٍء 



حقاً أن اهللا لو شاء ما أشركتم، ولكنه سبحانه خذلكم عدالً منه، ومل يقدر لكم : ، نقول]٤٧:يس[
اهلداية؛ لكن أعطاكم قوة وأعطاكم اختياراً، وأعطاكم ميالً صرمت به مائلني إىل أفعال الشر وإىل الكفر 

 هو الذي تستحقون عليه - بقضاء اهللا وقدرهوإن كان مسبوقاً-وإىل املعاصي، فميلكم هذا واختياركم 
إن اهللا تعاىل تغلب قدرته قدرة العباد، ولكن أعطانا قوة وأعطانا قدرة : فلذلك يقول أهل السنة. العقوبة

وأعطانا استطاعة نتمكن ا من مزاولة األعمال، وقدرة اهللا ومشيئته غالبة على قدرة العبادة ومشيئتهم 
، ويقول النيب عليه ]٣٠:اإلنسان[وما تشاُءونَ إِلَّا أَنْ يشاَء اللَّه : قول اهللا تعاىلوإرادم، وألجل ذلك ي

املعتزلة ما اتسعت نفوسهم هلذا، ). ما شاء اهللا كان وما مل يشأ مل يكن: (الصالة والسالم يف الدعاء املأثور
د ما ال يريد، فإنه أراد من الناس إن قدرة العبد غلبت قدرة اهللا، وعلى قوهلم يكون يف الوجو: فقالوا

كلهم أن يؤمنوا، ولكن غلبت قدرة هؤالء الكفار قدرة اهللا، فاختاروا الكفر، فكان يف الكون من خيلق 
مع اهللا؛ ألم خلقوا أفعال العباد مستقلني ا، دون أن يكون هللا تصرف ا وال قدرة عليها، فكانوا 

  لو أنه خلق فيهم: أم يقولونبذلك كاملستجري من الرمضاء بالنار، ك
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ذلك وعذم لكان ظاملاً هلم، إذ كيف يعذم وهو الذي خلق فيهم الكفر وخلق فيهم املعاصي وأقدرهم 
: أنتم فررمت من شيء ووقعتم يف شر منه، حيث جعلتم اهللا مغلوباً على أمره، حيث قلتم: نقول. عليها

  .رته؛ تعاىل اهللا عن ذلكإنه يعصى قسراً، وإن قدرم تغلب قد
  املعتزلة جموس هذه األمة

…  
إن اهللا معه من خيلق، مسوا جموس هذه األمة، ألن اوس جيعلون : وألجل ذلك االعتقاد الذي هو قوهلم

النور والظلمة، فالنور هو الذي خيلق اخلري والظلمة هي اليت ختلق الشر، : األمر صادراً عن خالقني
ن قدرة اهللا جيعلون العباد خيلقون أفعاهلم مستقلني ا، وال جيعلون هللا قدرة على والقدرية الذين ينكرو

وبكل حال فعقيدة أهل السنة أن هللا تعاىل قدرة تغلب قدرة العباد، ولكن . اهلداية وال على اإلضالل
األعمال، يثيب العباد ويعاقبهم على ما أوجد فيهم من القدرة واالستطاعة اليت يتمكنون ا من مزاولة 

، بِما قَدمت ]١٧:السجدة[جزاًء بِما كَانوا يعملُونَ : فثواب العباد وعقابه على طاعته، كما يف قوله
 يكُمد١٨٢:آل عمران[أَي[ ٍريكَث نفُوا ععيو يكُمدأَي تبا كَسبِم ،]م ]. ٣٠:الشورىفما دام أ

استطاعة وهلم قدرة يتمكنون ا من إجياد اإلميان والكفر، وإجياد أضيفت إليهم األعمال، فال بد أن هلم 
الطاعات واملعاصي، ولكن كل ذلك مسبوق بقدرة اخلالق تعاىل وباختياره وبقهره، ولو شاء ملا حصل 

 احلجة على خلقه، فهو ، فله]١٤٩:األنعام[قُلْ فَللَّه الْحجةُ الْبالغةُ فَلَو شاَء لَهداكُم أَجمعني . ذلك اإلمث



وهذا حبث واسع يتعلق بالقضاء . الذي يقدر على أن يعطي هذا اهلداية منا منه وكرماً، وخيذل هذا
طائفة غلت يف اإلثبات، وطائفة غلت يف : والقدر، وقد أطال فيه العلماء حىت يبطلوا شبهة طائفتني

.  قدرية، وهم نفاة القدر، وهم عموم املعتزلةفالذين غلوا يف النفي نفوا قدرة اهللا، وهؤالء يسمون. النفي
  والذين غلوا يف اإلثبات يسمون اربة أو اجلربية، فإم
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غلوا يف اإلثبات حىت سلبوا العبد قدرته واختياره وجعلوه كشجرة حتركها الرياح ليس له أي اختيار، 
وتوسط أهل السنة واجلماعة ! عن قوهلموجعلوا تعذيبهم على املعاصي ظلماً من اهللا هلم، تعاىل اهللا 

وجعلوا للعبد قدرة وإرادة، واهللا خالقه وخالق قدرته وإرادته، وجعلوا العباد فاعلني حقيقة تضاف إليهم 
أعماهلم، فالعبد املؤمن والكافر، والرب والفاجر، واملصلي والصائم تسند إليه هذه األعمال، وإن كانت 

  .اته، حيث ال خيرج شيء عن إرادة اهللا تعاىلبقضاء اهللا وقدره وخبلقه وبإرد
  قصتان وسي وأعرايب مع املعتزلة

…  

)٢/٩٧(  

  

خرجنا يف سفينة وصحبنا فيها قدري وجموسي، فقال القدري : وروى عمر بن اهليثم قال: [قال املؤلف
قال ! ال يريدإن اهللا يريد ولكن الشيطان : حىت يريد اهللا فقال القدري: قال اوسي! أسلم: للمجوسي
فأنا مع : ويف رواية أنه قال! هذا شيطان قوي! أراد اهللا وأراد الشيطان، فكان ما أراد الشيطان: اوسي
إن ناقيت سرقت فادعوا اهللا أن ! يا هؤالء: ووقف أعرايب على حلقة فيها عمرو بن عبيد فقال!!. أقوامها

فقال ! ن تسرق ناقته فسرقت فارددها عليهاللهم إنك مل ترد أ: يردها علي، فقال عمرو بن عبيد 
 أن يريد -كما أراد أن ال تسرق فسرقت-أخاف : ومل؟ قال: قال! ال حاجة يل يف دعائك: األعرايب

أرأيت إن منعين اهلدى وأوردين الضالل مث عذبين؛ : وقال رجل أليب عصام القسطالين! ردها فال ترد
. دى شيئا هو له، فله أن يعطيه من يشاء ومينعه من يشاءإن يكن اهل: أيكون منصفاً؟ فقال له أبو عصام
ولَو شئْنا لَآتينا كُلَّ نفْسٍ هداها ولَكن حق الْقَولُ مني : فقد قال تعاىل: وأما األدلة من الكتاب والسنة

 نيعماسِ أَجالنو ةالْجِن نم منهَألنَّ جضِ : ل تعاىل، وقا]١٣:السجدة[لَأَمي اَألرف نم نلَآم كباَء رش لَوو
 نِنيمؤوا مكُونى يتح اسالن كْرِهت تا أَفَأَنيعمج ماُءونَ إِلَّا أَنْ : ، وقال تعاىل]٩٩:يونس[كُلُّهشا تمو

 نيالَمالْع بر اَء اللَّهشوقال تعاىل]٢٩:التكوير[ي ، :شا تما ويملكَانَ ع إِنَّ اللَّه اَء اللَّهشاُءونَ إِلَّا أَنْ ي



من يشإِ اللَّه يضللْه ومن يشأْ يجعلْه علَى صراط مستقيمٍ : ، وقال تعاىل]٣٠:اإلنسان[حكيما 
دره لِإلسالمِ ومن يرِد أَنْ يضلَّه يجعلْ فَمن يرِد اللَّه أَنْ يهديه يشرح ص: ، وقال تعاىل]٣٩:األنعام[

  :ومنشأ الضالل]. ١٢٥:األنعام[صدره ضيقًا حرجا كَأَنما يصعد في السماِء 

)٢/٩٨(  

  

ت فقال: من التسوية بني املشيئة واإلرادة، وبني احملبة والرضا، فسوى بينهما اجلربية والقدرية مث اختلفوا
ليست املعاصي حمبوبة هللا : الكون كله بقضائه وقدره فيكون حمبوباً مرضياً، وقالت القدرية النفاة: اجلربية

يف هذه القصص اليت مسعنا ]. وال مرضية له، فليست مقدرة وال مقضية؛ فهي خارجة عن مشيئته وخلقه
 أم جيعلون الكون صادراً عن ما يبطل قول املعتزلة، ففي القصة األوىل جموسي وقدري، واوس معلوم

خالق للخري وخالق للشر، وهذا اوسي باق على جموسيته، فهذا القدري دعاه إىل اإلسالم، : خالقني
اهللا يريد اإلسالم منك، ولكن : ال أسلم حىت يريد اهللا أن أسلم، فقال ذلك القدري: فقال اوسي

هذا شيطان قوي، وقوة الشيطان : وسي، وقالالشيطان هو الذي يريد منك الكفر، فتعجب ذلك ا
فخصم . فاهللا أراد أن أؤمن والشيطان أراد أن أكفر، فغلبت إرادة الشيطان إرادة اهللا! غلبت قوة اهللا

إن اهللا تعاىل أراد كل شيء، فأراد منك اإلميان وأحبه منك، ولكن جعل لك : ذلك املعتزيل، ولو أنه قال
 ا دالة على أن قدرة وميالً واستطاعة تزاولا العمل، لكان ذلك أقرب أن يتقبل، فهذه ال شك أ

أما القصة الثانية فهي قصة صاحب البعري مع املعتزيل، وهذا . املعتزلة متذبذبني يف شبهام ويف حججهم
من أول من أظهر االعتزال، فأول من أظهر االعتزال يف عهد السلف هو واصل بن عطاء، وتبعه عمرو 

اللهم إنك مل ترد أن يسرق البعري فاردده، فطن األعرايب : لما دعا اهللا ذلك املعتزيل بقولهبن عبيد، ف
اهللا تعاىل هو . لو أراد أن يرده مل يقدر، فال حاجة يل بدعائك: اهللا أراد أال يسرق فسرق، إذاً: وقال

وبكل حال . ا يشاءالذي يريد كل شيء وال يكون يف الوجود إال ما يريد، ولكنه يقدر هذه األشياء كم
فاألدلة واضحة الداللة يف أن مشيئة اهللا تعاىل وقدرته عامة، وأنه ال يكون يف الوجود إال ما يريد، فإن 

  مشيئتكم اليت تزاولون ا: ، أي]٣٠:اإلنسان[وما تشاُءونَ إِلَّا أَنْ يشاَء اللَّه : قوله تعاىل

)٢/٩٩(  

  

من يشأ اللَّه يضللْه ومن يشأْ يجعلْه علَى صراط مستقيمٍ : هوقول. األعمال مرتبطة مبشيئة اهللا
؛ فإضالله هلؤالء عدل منه، ولكنه معلوم أنه مكنهم من األعمال، فزاولوا األعمال السيئة ]٣٩:األنعام[

 ومقدمني للمعاصي، من الكفر والذنوب، فعذبوا على تلك املزاولة اليت صاروا ا كفاراً مقدمني للكفر



وهدى املؤمنني وأقبل بقلوم ومكنهم وأعطاهم قدرة يزاولون ا الطاعات واإلميان، فصاروا بذلك 
مؤمنني مطيعني، فعذب هؤالء على معاصيهم وكفرهم وإن كان بقضاء وقدر، وأثيب هؤالء على إميام 

  .وطاعتهم وإن كان بقضاء وبقدر
  ]٢٩[شرح العقيدة الطحاوية 

ضل يف باب القدر طائفتان ومها اجلربية والقدرية، ومنشأ ضالهلم من التسوية بني املشيئة الكونية لقد 
واإلرادة الشرعية، وقد نشأت هلم من ذلك تساؤالت وأوهام قد توصل بعضهم إىل االحنالل من 

  .التكاليف، وقد أجاب السلف عن تلك الشبهات ودمغوها بالكتاب والسنة
  مراتب القدر

…  
اإلميان بقضائه وقدره، فهو ركن من أركان اإلميان الستة، ذكره النيب صلى اهللا : ركان اإلميان باهللامن أ

اإلميان أن تؤمن باهللا ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر وتؤمن بالقدر خريه : (عليه وسلم بقوله
وخلَق كُلَّ شيٍء : ، وبقوله تعاىل]٤٩:القمر [إِنا كُلَّ شيٍء خلَقْناه بِقَدرٍ: ، وذكره اهللا تعاىل بقوله)وشره

  ].......٢:الفرقان[فَقَدره تقْديرا 
  العلم والكتابة

…  

)٢/١٠٠(  

  

الكتابة، وقد دل على ذلك : العلم، وثانياً: أوالً: واإلميان بالقدر على درجتني، كل درجة تتضمن شيئني
 ال يعلَمها إِلَّا هو ويعلَم ما في الْبر والْبحرِ وما تسقُطُ من ورقَة إِلَّا يعلَمها وعنده مفَاتح الْغيبِ: قوله تعاىل

، ]٥٩:األنعام[، هذا دليل على العلم، وال حبة في ظُلُمات اَألرضِ وال رطْبٍ وال يابِسٍ إِلَّا في كتابٍ 
اكتب، : أول ما خلق اهللا القلم فقال له: (ذلك قول النيب صلى اهللا عليه وسلمك. هذا دليل على الكتابة

أنه تعاىل علم ما سوف حيدث من أول الدنيا إىل : أي) فجرى يف تلك الساعة مبا هو كائن إىل يوم القيامة
اَألرضِ وال ما أَصاب من مصيبة في : آخرها، وأثبت ذلك، وليس يف ذلك صعوبة على اهللا، قال تعاىل

 ِسريي لَى اللَّهع كا إِنَّ ذَلأَهربلِ أَنْ نقَب نابٍ متي كإِلَّا ف فُِسكُمي أَنعلمه وكتابته : يعين] ٢٢:احلديد[ف
لألشياء قبل وقوعها يسري عليه ليس فيه صعوبة؛ ألنه هو الذي أوجد الكائنات، فال يكون يف الوجود 

ا كذلك كائنة بعد خلقه وبعد إجياده هلا، فهو إال ما يريد، وحيث إا تكون بإرادته سبحانه وتعاىل، فإ
وقد كان غالة القدرية قدمياً ينكرون . علمها قبل أن توجد وأثبتها يف اللوح احملفوظ كما أخرب بذلك

 يعلم إنه يعلم الكليات وال: إن اهللا ال يعلم باألشياء حىت تقع، وبعضهم يقول: هذا النوع ويقولون



أن ثالثة : (أنه ال يعلم مفردات األشياء وإن كان يعلم عموماا، وقد ورد يف حديث: اجلزئيات، مبعىن
يسمع إذا : أترون أن اهللا يسمع ما نقول، فقال الثاين: من أهل مكة اجتمعوا يف مكان فقال بعضهم

 فإنه يسمع سرنا، فأنزل اهللا إن كان يسمع جهرنا: جهرنا وال يسمع إذا أخفينا، وقال الثالث مستنكراً
وما كُنتم تستترونَ أَنْ يشهد علَيكُم سمعكُم وال أَبصاركُم وال جلُودكُم ولَكن ظَننتم : تعاىل قوله تعاىل

أَنَّ اللَّه  

)٢/١٠١(  

  

: يعين-] ٢٣-٢٢:فصلت[ذي ظَننتم بِربكُم أَرداكُم وذَلكُم ظَنكُم الَّ* ال يعلَم كَثريا مما تعملُونَ 
فهكذا ظن هؤالء الذين يظنون أن اهللا ال يعلم ]) ٢٣:فصلت[ فَأَصبحتم من الْخاسرِين -أهلككم

أعماهلم، أو أنه خيفى عليه شيء من أحواهلم، أو أم يكونون يف مكان أو موضع ال يراهم رم أو حنو 
فائدة العبد إذا آمن بأن اهللا عامل بسره وعامل بنجواه، وعامل بأحواله، وعامل مبا هو عامل، وإذا علم و. ذلك

وآمن بأنه قد كتب أعماله قبل أن يوجده، وقد كتب ما هو كائن، ويعلم ما توسوس به نفسه، 
ه حمصاة عليه، ويتحدث به قلبه؛ ال شك أن فائدة ذلك أنه خياف اهللا حق اخلوف، فإن من علم أن أعمال

وعلم أا مكتوبة ال تضيع؛ دقيقها وجليلها، كبريها وصغريها، وأنه سوف حياسب عليها، وأنه سيوقف 
ونضع الْموازِين الْقسطَ ليومِ الْقيامة فَال تظْلَم نفْس شيئًا وإِنْ كَانَ مثْقَالَ حبة : عليها كما يف قوله تعاىل

درخ نم بِنياسا حكَفَى بِنا وا بِهنيفهذه درجة من درجات القدر، . ؛ فإنه سيخاف اهللا]٤٧:األنبياء[لٍ أَت
وهي اإلميان بأن اهللا عامل باألعمال وباملخلوقات، وعامل بعددها، وكتب ذلك وأثبته قبل أن توجد 

الوقت الذي قدر أنه حيدث فيه املخلوقات بأسرها، وأنه ال حيدث إال ما علم اهللا أنه سوف حيدث، يف 
  .دون تقدم أو تأخر

  اإلرادة واخللق
…  

)٢/١٠٢(  

  

وأما الدرجة الثانية فهي اإلميان بإرادة اهللا تعاىل وخبلقه، هذه الدرجة تتضمن أن اهللا أراد ما يف الكون 
 اليت مبعىن واإلرادة عامة ال يكون شيء يف الوجود خارجاً عنها، وهي اإلرادة الكونية القدرية. وخلقه

ال حول وال قوة إال باهللا، : ما شاء اهللا كان وما مل يشأ مل يكن، ويقولون: املشيئة، فلهذا يقول املسلمون
فال يكون يف الوجود حركة إال بإرادة اهللا ومشيئته، وال يكون إلنسان حول إال بإذن اهللا، وال يكون له 



اهللا تعاىل، فما شاءه كان وإن مل يشأ العباد، وما قوة وال قدرة وال استطاعة على أمر من األمور إال ب
فما شئت : شاءه العباد ال يكون إذا مل يشأ اهللا كما قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا يف أبيات له

كان وإن مل أشأ وما شئت إن مل تشأ مل يكن فيؤمن العبد بأن ما شاء اهللا كان وإن مل يشأ اخللق، وما مل 
واعلم : (يكن وإن شاء اخللق، ومصداق ذلك يف قول النيب صلى اهللا عليه وسلم البن عباس يشأ اهللا مل 

أن األمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء مل يضروك إال بشيء قد كتبه اهللا عليك، ولو اجتمعوا على 
فإنا ، ومع ذلك )أن ينفعون بشيء مل ينفعوك إال بشيء قد كتبه اهللا لك، رفعت األقالم وجفت الصحف

إذا آمنا بكتابة هذه املخلوقات وبإجياد اهللا هلا، مل يكن ذلك عذراً لنا يف ترك األعمال، بل يزيدنا ذلك 
نشاطاً يف العمل وجداً واجتهاداً، وما ذاك إال أننا خلقنا للعمل، وأعطينا من القوة ما نستطيع به مزاولة 

 الوجود، وأنه يريد ما يف الكون، وبني كونه أراد فهذا هو اجلمع بني كون اهللا تعاىل خالق ما يف. األعمال
من العباد أفعاهلم اليت هي الطاعة واإلميان، أراد ذلك ديناً وشرعاً وأمرهم مبا هم قادرون على امتثاله، 
وأعطاهم من القوة ما يزاولون به تلك األعمال وما يصح أن تنسب إليهم، ويثابون عليها ويعاقبون 

ع إميان أهل السنة مبا ذكرنا، ويكون هذا من السر الذي ال يعلم كيفيته إال اهللا، عليها، فعلى هذا جيتم
  .كما تقدم لنا أن القدر سر اهللا تعاىل يف خلقه

)٢/١٠٣(  

  

  التسوية بني املشيئة واحملبة هي منشأ الضالل يف القدر
…  

احملبة والرضا، : رادة وبنيمن التسوية بني املشيئة واإل: ومنشأ الضالل: [قال املؤلف رمحه اهللا تعاىل
الكون كله بقضائه وقدره، فيكون حمبوباً : فقالت اجلربية: فسوى بينهما اجلربية والقدرية مث اختلفوا

ليست املعاصي حمبوبة هللا وال مرضية له، فليست مقدرة وال مقضية، فهي : وقالت القدرية النفاة. مرضياً
ني املشيئة واحملبة الكتاب والسنة والفطرة الصحيحة، وقد دل على الفرق ب. خارجة عن مشيئته وخلقه

: وأما نصوص احملبة والرضا فقال تعاىل. أما نصوص املشيئة واإلرادة من الكتاب فقد تقدم ذكر بعضها
 ادالْفَس بحال ي اللَّه٢٠٥:البقرة[و [ الْكُفْر هادبعى لضرال يو]ى ع]٧:الزمر نه ، وقال تعاىل عقب ما

ويف ]. ٣٨:اإلسراء[كُلُّ ذَلك كَانَ سيئُه عند ربك مكْروها : من الشرك والظلم والفواحش والكرب
قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة : إن اهللا كره لكم ثالثا: (الصحيح عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

، وكان من دعائه صلى )أن تؤتى معصيتهإن اهللا حيب أن يؤخذ برخصه كما يكره : (، ويف املسند)املال
). اللهم إين أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ مبعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك: (اهللا عليه وسلم

فتأمل ذكر استعاذته بصفة الرضا من صفة السخط، وبفعل املعافاة من فعل العقوبة، فاألول للصفة 



بذاته سبحانه وأن ذلك كله راجع إليه وحده ال إىل والثاين ألثرها املترتب عليها، مث ربط ذلك كله 
غريه؛ فما أعوذ منه واقع مبشيئتك وإرادتك، وما أعوذ به من رضاك ومعافاتك هو مبشيئتك وإرادتك، 
إن شئت أن ترضى عن عبدك وتعافيه، وإن شئت أن تغضب عليه وتعاقبه، فإعاذيت مما أكره ومنعه أن 

وب واملكروه كله بقضائك ومشيئتك، فعياذي بك منك، فعياذي حيل يب هي مبشيئتك أيضاً، فاحملب
حبولك وقوتك ورمحتك مما يكون حبولك وقوتك وعدلك وحكمتك، فال أستعيذ بغريك من غريك، وال 

  فال يعلم. أستعيذ بك من شيء صادر عن غري مشيئتك، بل هو منك
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 الراسخون يف العلم باهللا ومعرفته ومعرفة ما يف هذه الكلمات من التوحيد واملعارف والعبودية إال
  ]. ......عبوديته

  الفرق بني املشيئة واإلرادة
…  
فإن اإلرادة : إن الذين ضلوا يف هذا الباب سووا بني املشيئة واإلرادة، والصحيح أن بينهما فرقاً: يقول

يئة، واإلرادة الشرعية فاإلرادة القدرية هي مبعىن املش. إرادة شرعية وإرادة قدرية: تنقسم إىل قسمني
مبعىن احملبة، فاهللا تعاىل أراد الطاعات شرعاً وأحبها، وأراد املعاصي كوناً وكرهها ومل حيبها، ولكنه قدرها 
وأرادها وشاءها، ولو مل يشأها مل تكن، ولكنه ما رضيها وال أحبها، بل كرهها وتوعد عليها ولو كانت 

.  يكون يف الوجود ما ال يريد، وحىت ال يعصى ربنا قسراً عليهمبشيئته وبقدرته وبإرادته الكونية حىت ال
اإلرادة الشرعية، فاإلرادة الشرعية هي كونه : فنعرف بذلك أن هناك فرقاً بني املشيئة واإلرادة، أي

: وقد ذكر اهللا هذه اإلرادة يف مواضع كقوله تعاىل. شرعها وأرادها وأحبها: تعاىل يريد الطاعات، يعين
يرِيد : ، فهذه إرادة شرعية، وكذلك قوله تعاىل]١٨٥:البقرة[للَّه بِكُم الْيسر وال يرِيد بِكُم الْعسر يرِيد ا

 كُميدهيو لَكُم نيبيل أَ] ٢٦:النساء[اللَّه اتوهونَ الشبِعتي ينالَّذ رِيديو كُملَيع وبتأَنْ ي رِيدي اللَّهنْ و
. ، فهذه اإلرادات شرعية]٢٨:النساء[يرِيد اللَّه أَنْ يخفِّف عنكُم ] ٢٧:النساء[تميلُوا ميلًا عظيما 

إن اهللا تعاىل أراد الطاعات شرعاً، فأراد من اخللق كلهم اإلميان شرعاً، وأراد منهم الطاعات، : نقول
قات، والزكوات، واجلهاد، واحلج، والعمرة، والذكر، فأراد منهم أن يصلوا، وأراد منهم الصيام، والصد

والقراءة، والرب والتقوى، أراد هذا منهم شرعاً، وأحب هذه الطاعات، وأراد منهم ترك املعاصي شرعاً، 
فإذا شرع اهللا شيئاً وأراده . وكره منهم تلك املعاصي؛ فهذه إرادة شرعية وهي تستلزم احملبة للمراد

   يكن، فيحبشرعاً فإنه حيبه ولو مل

)٢/١٠٥(  



  

اإلميان من اخللق كلهم ولو مل حيصل إال من بعضهم، وحيب الصلوات من الناس كلهم ولو أن بعضهم ما 
حصلت منه الصالة، وحيب الصوم، وحيب الصدقات، وحيب اجلهاد، وحيب التوبة، وحيب االستغفار، 

ولكنه مل حيصل إال من البعض وهم وحيب األذكار، وحيب التالوة، حيب ذلك منهم وقد أراده شرعاً، 
فهذه إرادة شرعية، وهي اليت ذكرنا أن اهللا تعاىل حيب ما يترتب عليها، ولكنها ال . املسلمون املؤمنون

أراد من الكفار : تستلزم وجود املراد، فقد يريد شرعاً أمراً ولكنه ال حيصل لكونه ما أراده قدراً، فمثالً
 فلذلك مل حيصل، وأراد من العصاة أن يطيعوه ولكنه مل يرده قدراً ومل يشأه، اإلميان شرعاً ومل يرده قدراً،

فهي اليت ال بد أن يقع مرادها، وقد : أما اإلرادة الكونية. فلذلك مل حيصل، هذا معىن اإلرادة الشرعية
من يرِد اللَّه أَنْ يهديه فَ: وقوله] ١:املائدة[إِنَّ اللَّه يحكُم ما يرِيد : ذكرت يف آيات كثرية كقوله تعاىل

مكتوبة يف الكون ويف : ، فهذه إرادة كونية، أي]١٢٥:األنعام[ومن يرِد أَنْ يضلَّه ] ١٢٥:األنعام[
األزل، وهي القدرية، وهي اليت يقع املراد ا، وإن مل يكن حمبوباً، فليس كل ما يريده اهللا من هذه 

إنه أراد املعاصي كوناً ولكنه ال حيبها، وأراد الكفر كوناً ولكنه ال : ك نقولالكائنات يكون حمبوباً، فلذل
حيبه ومل يرده شرعاً، ومع ذلك لو مل يشأه ملا حصل، فإنه ال يكون يف الوجود إال ما يريد وملّا مل حيبه ومل 

  !يأمر به شرعاً بل كرهه، كان مترتباً عليه العقاب
  إلرادة الكونيةالقدرية واجلربية ال يثبتون إال ا

…  
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هذا هو املراد بكونه سبحانه ال يكون يف الوجود إال ما يريد؛ ولكن غال يف هذه اإلرادة قوم ونفاها قوم، 
وتقابل الطرفان والطائفتان، فطائفة جربية جعلوا كل املوجودات خملوقة هللا ومل جيعلوا لإلنسان أي 

إن عقوبته على املعاصي ظلم، حيث إنه مقسور : ، وقالواتصرف، بل جعلوه جمبوراً ليس له أي اختيار
هم نفاة القدر أو نفاة قدرة اهللا، : والطائفة الثانية اليت قابلتهم. وجمبور عليها؛ فهذه الطائفة هم اجلربية

إنه لو خلق هذه املعاصي وعاقب عليها لكان ظاملاً، فهذه : نرته اهللا عن الظلم فنقول: وهم الذي يقولون
إن أعمال العباد ومعاصيهم وطاعام ليست من خلق اهللا، بل من خلقهم : ة غلت يف النفي فقالتالطائف

ومن إجيادهم، وإن العباد هم الذي يوجدون أفعاهلم، فهذه الطائفة غلت يف النفي، وجعلت اإلنسان 
. التوحيدخيلق فعله، ونفت أن يكون هللا أي قدرة على أفعال العبد، وزعموا بذلك أم أهل العدل و

كيف خيلقنا وخيلق : وكال الطائفتني ضال؛ فالطائفة األوىل جعلت القدر عذراً للعصاة، حيث إم يقولون
جعلت مع اهللا من خيلق، وجعلت كل إنسان خالقاً مستقالً : فينا املعاصي مث يعاقبنا عليها؟ والطائفة الثانية



  .عاىل يضل من يشاء ويهدي من يشاءبأفعاله، وكذبت األدلة اليت تثبت أن األمر بيد اهللا ت
  مذهب أهل احلق يف خلق أفعال العباد

…  
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إن الكائنات حاصلة بقدرة اهللا كلها طاعات ومعاصي، ولكن تنسب إىل العبد : وتوسط أهل احلق وقالوا
 إن: من حيث إن اهللا أعطى العبد قدرة يزاول ا األعمال ويصح نسبتها إليه؛ وألجل ذلك يقولون

العباد فاعلون حقيقة واهللا خالقهم وخالق أفعاهلم، فالعبد هو املؤمن والكافر، والرب والفاجر، واملصلي 
والصائم؛ تنسب أعماله إليه وإن كانت بقضاء اهللا تعاىل وبقدره، وبإرداته الكونية، ومبشيئته اليت 

ة لبطلت الشريعة، ويف بطالن ولو سلبنا العبد هذه القدر. حصلت بإرادة اهللا، ولكنها تنسب إىل العبد
الشريعة بطالن احلكمة من إرسال الرسل ومن إنزال الكتب، ومن األوامر والنواهي، ومن خلق الثواب 

فلو مل يكن للعباد قدرة على مزاولة أعماهلم ملا أمروا؛ وألجل ذلك . والعقاب، واهللا تعاىل مرته عن ذلك
ملُوا فَسيرى اللَّه عملَكُم ورسولُه والْمؤمنونَ وستردونَ إِلَى اع: تتوجه إليهم اإلرشادات فيقول اهللا تعاىل

 ةادهالشبِ ويمِ الْغالم هلم أعمال، ولو مل يكن هلم قدرة ملا أمروا، ولكن اهللا ]١٠٥:التوبة[عفأخرب بأ ،
أدلة الرضا فقد مر بنا اآليات واألحاديث أما . تعاىل خالقهم وخالق قدرم، وقدرم مسبوقة بقدرة اهللا

يف إثبات أن اهللا تعاىل يرضى ويسخط، وللرضا والسخط أسباب ذكر يف هذه اآليات بعضها، فتارة يثبته 
كُروا يرضه إِنْ تكْفُروا فَإِنَّ اللَّه غَنِي عنكُم وال يرضى لعباده الْكُفْر وإِنْ تش: وتارة ينفيه، يقول اهللا تعاىل

 وا ]٧:الزمر[لَكُمكُرشإِنْ تفأخرب بأنه ال يرضى الكفر، ومعناه أنه يكرهه، وأخرب بأنه يرضى بالشكر و ،
 لَكُم هضروأضاف هنا الكفر إليهم؛ ألنه الذي صدر بأفعاهلم وإن كانت مقدرة، والشكر ]٧:الزمر[ي ،

، فأثبت الرضا وأثبت السخط، )كم ثالثاً ويسخط ثالثاًإن اهللا يرضى ل: (إليه تشكره، وهكذا احلديث
  ومعلوم أنه ى العباد،. ، أثبت أن هذه املعاصي يكرهها اهللا)وكره لكم ثالثاً: (وأثبت الكراهية
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. وما اهم إال وهلم قدرة على االنتهاء، وعلى أن يرتجروا ويتركوا األعمال السيئة اليت منها الكفر
 من عقيدة أهل السنة إثبات أن اهللا يرضى ويسخط وحيب ويكره، وأن األعمال اليت حيبها أن: واحلاصل

قد أمر ا عباده، وما أمرهم إال وهم قادرون، وأن األعمال اليت ى عنها يسخطها ويكرهها، وال 
:  لإلنسانينهاهم إال عن شيء يقدرون على فعله، فإن العاجز ال ينهى عما يعجز عن فعله، فال يقال مثالً



ال تصعد إىل السماء؛ ألنه عاجز عن : ال حتي املوتى؛ ألنه عاجز عن إحيائهم فال ينهى عنه، وال يقال له
 ال خترق األرض؛ ألنه عاجز عن أن خيرقها، خبالف ما إذا قيل ً:أن يصل إىل السماء، وال يقال له مثال

فال .. ال تزن أو ال تأكل احلرام : ، وكذلكال تقتل النفس اليت حرم اهللا، فإنه يف إمكانه أن يقتل: له
ال يؤمر بشيء مستحيل، فال يقال له : وهكذا أيضاً األفعال. ينهى إال عن شيء هو قادر على أن يفعله

اقلب احلجر ذهباً، فال يؤمر بشيء ال يستطيعه، خبالف ما يستطيعه، فيقال : رد أمس، وال يقال له: مثالً
قم واركع ركعتني، : انقل هذا املصحف من مكان إىل مكان، أو يقال له: وامحل هذا الكرسي أ: له مثالً

ألن هذه يف استطاعته، فيؤمر مبا يستطيع وينهى عما هو ممكن أن يفعل، وال يؤمر باملستحيل أن يفعله 
  .وال ينهى عن الشيء الذي يستحيل فعله

  حكمة اهللا يف خلقه ومشيئته ملا يكرهه وال يرضاه
…  
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كيف يريد اهللا أمراً وال يرضاه وال حيبه؟ وكيف يشاؤه ويكونه؟ وكيف جيتمع : فإن قيل: [ املؤلفقال
هذا السؤال هو الذي افترق الناس ألجله فرقاً وتباينت طرقهم : إرادته له وبغضه وكراهته؟ قيل
وب لذاته، وما فيه مراد لنفسه، ومراد لغريه فاملراد لنفسه مطلوب حمب: وأقواهلم، فاعلم أن املراد نوعان

واملراد لغريه قد ال يكون مقصوداً للمريد وال فيه مصلحة له . من اخلري فهو مراد إرادة الغايات واملقاصد
بالنظر إىل ذاته، وإن كان وسيلة إىل مقصوده ومراده؛ فهو مكروه له من حيث نفسه وذاته، مراد له من 

. بغضه وإرادته، وال يتنافيان الختالف متعلقهما: انحيث إفضاؤه وإيصاله إىل مراده، فيجتمع فيه األمر
وهذا كالدواء الكريه إذا علم املتناول له أن فيه شفاءه، وقطع العضو املتآكل إذا علم أن يف قطعه بقاء 

بل العاقل يكتفي يف إيثار هذا . جسده، وكقطع املسافة الشاقة إذا علم أا توصل إىل مراده وحمبوبه
الظن الغالب وإن خفيت عنه عاقبته، فكيف مبن ال خيفى عليه خافية، فهو سبحانه يكره املكروه وإرادته ب

أنه خلق : الشيء، وال ينايف ذلك إرادته ألجل غريه وكونه سبباً إىل أمر هو أحب إليه من فوته، من ذلك
 من إبليس الذي هو مادة لفساد األديان واألعمال واالعتقادات واإلرادات، وهو سبب لشقاوة كثري

العباد وعملهم مبا يغضب الرب تبارك وتعاىل، وهو الساعي يف وقوع خالف ما حيبه اهللا ويرضاه، ومع 
: منها: هذا فهو وسيلة إىل حماب كثرية للرب تعاىل تترتب على خلقه، ووجودها أحب إليه من عدمها

الذات اليت هي أخبث أنه تظهر للعباد قدرة الرب تعاىل على خلق املتضادات املتقابالت، فخلق هذا 
الذوات وشرها وهي سبب كل شر، يف مقابلة ذات جربائيل اليت هي من أشرف الذوات وأطهرها 

كما ظهرت قدرته يف خلق الليل والنهار، والداء ! وأزكاها، وهي مادة كل خري، فتبارك خالق هذا وهذا



دل دليل على كمال قدرته وذلك من أ. والدواء، واحلياة واملوت، واحلسن والقبيح، واخلري والشر
  وعزته وملكه وسلطانه، فإنه خلق هذه
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املتضادات وقابل بعضها ببعض، وجعلها حمال تصرفه وتدبريه، فخلو الوجود عن بعضها بالكلية تعطيل 
القهار، واملنتقم، والعدل، : ظهور آثار أمسائه القهرية مثل: ومنها. حلكمته وكمال تصرفه وتدبري مملكته

لضار، والشديد العقاب، والسريع احلساب، وذي البطش الشديد، واخلافض، واملذل؛ فإن هذه وا
األمساء واألفعال كمال ال بد من وجود متعلقها، ولو كان اجلن واإلنس على طبيعة املالئكة مل يظهر أثر 

  ].......هذه األمساء
  ابتالء املؤمنني مبجاهدة الشرور وبغض أهلها

…  
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إن اهللا ما هدانا، إن :  هذا االعتراض كثرياً ما يردده العصاة ويقولون إذا نصحناهم عن املعصية..نعم
اهللا قدر هذا علينا، لو أنه هدانا ملا خرجنا عن الطاعة، نتوقف حىت يهدينا اهللا، فيستمرون يف املعاصي 

و نعصي، مث مع ذلك كيف يقدر علينا أن نكفر أو نفسق أ: ويقول بعضهم. وحيتجون مبثل هذه احلجج
فدائماً حيتجون ذه ! يعاقبنا ويعذبنا، لو كان يعذب على ذلك ما قدره وال أوجده وال أراده كوناً وقدراً

صحيح أن اهللا أرادها كوناً وأنه قدرها، وأنه لو شاء ملا حصلت، ولكن ال يلزم : األمور املقدرة، ونقول
كوناً وهو يكرهه ويكره أهله شرعاً، وأراد الطاعات وهو من إرادته لبعضها أنه حيبها، فهو أراد الكفر 

حيبها وإن مل حتصل من البعض، فالكائنات اليت أرادها وقدرها وخلقها حىت ولو كانت كفراً ومعصية 
ويف كالم الشارح أن املرادات إما . وبدعة وحنو ذلك، ولكن هذه اإلرادة لغرض خفي، قد ال نتفطن له

ما أن تكون مرادة لغريها، فاإلميان، الطاعة، السنن، الصاحلات، احلسنات، أن تكون مرادة لنفسها وإ
وسائر الطاعات مرادة لنفسها، أرادها اهللا من املؤمنني وحصلت ألنه حيبها، وأما املعاصي فإنه أرادها 

 وقد ذكر الشارح. ولكن لغريها ومل يردها لذاا، وإمنا أرادها ملصلحة قد تظهر وقد ختفى على البعض
بعض احلكم يف إجياد هذه املخلوقات الشريرة، وكذلك يف إجياد املعاصي وإرادة املعاصي، وتقدير الكفر 
والبدع وفشوها وانتشارها وما أشبه ذلك، فمن ذلك أنه شاء هذه األشياء كوناً وقدرها حىت ميتحن 

م حنوها، فلو كان الناس ويبتلي عباده املؤمنني مبجاهدا وببغضها وببغض أهلها، ومبعرفة ما جيب عليه



كلهم مؤمنني ما حصل بغض يف اهللا، ولو كان الناس كلهم مؤمنني ما حصل جهاد يف سبيل اهللا، ولو 
  .كان الناس كلهم مؤمنني ما حصل الرباء، وهو أن نتربأ من الكفار وحنوهم

  إظهار كمال قدرة اهللا تعاىل
…  
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فر إظهار قدرة اهللا، فاهللا تعاىل قد أظهر قدرته العامة ووجدت مث أيضاً من حكمة اهللا يف إجياد هذا الك
آثارها، فمن آثارها عقوبات العصاة وما أنزل م من املثالت، ولو كان الناس كلهم مؤمنني ما أغرق 
هؤالء، وال أهلك هؤالء بصيحة، وال أرسل على هؤالء الريح العقيم، وال أهلك هؤالء بعذاب يوم 

فمن حكمة اهللا يف إجياد ذلك أن تعرف قدرة اهللا، حيث إنه ينتقم ممن عصاه .  كذاالظلة، وال كذا وال
ويعاقبه ويعجل له العذاب يف الدنيا، ليكون ذلك دليالً على العذاب يف اآلخرة، ولو كان الناس كلهم 

ون للدار مؤمنني ملا كان يف اآلخرة إال دار واحدة وهي اجلنة، ولكنه تعاىل قدر يف الدنيا معاصي حىت يك
اآلخرة نصيب، فإنه خلق اجلنة والنار، ومها صنوان، كما خلق يف الدنيا اخلري والشر، واإلميان والكفر، 

وكذلك سائر املتضادات، فجعل يف الدنيا أضداداً وأزواجاً، وكل واحد مضاد لآلخر، فمثال الليل 
 يقابله األنثى، والبياض يقابله السواد يقابله النهار، والنور تقابله الظلمة، واخلري يقابله الشر، والذكر

كذلك الطاعة مع املعصية، والكفر مع اإلميان، والعقوبة مع الثواب، والوعد مع الوعيد، فخلق . مثالً
الضدين دليل على كمال القدرة، فإذا رأى العبد خلق املتضادات آمن بكمال قدرة القادر حيث خلق 

ما خلق شيئاً إال وله فيه حكمة، وال جيوز أن نعترض على اهللا مث مع ذلك حنن نؤمن بأنه . هذه األشياء
ملاذا خلق اهللا هذه : مسعت أو قرأت حكاية أن إنساناً رأى دابة اخلنفساء فقال. خبلقه لشيء من خملوقاته

اخلنفسة اليت ال فائدة فيها، وليس هلا خلق مجيل أو حنو ذلك؟ فاعترض على اهللا يف خلقها، فابتلي بقرحة 
 فيه، ومل يوجد هلا عالج إال خنفساء أحرقت وذر عليها رمادها فربأ، فعرف بذلك أن اهللا ما خرجت

ليس اهللا من خلق السباع، ليس اهللا من خلق هذه : خلق شيئاً إال وله حكمة يف ذلك، فال جيوز أن تقول
م بذلك قدرته، ويعلم إنه خلقها لتعل: نقول. احليات، وال هذه اهلوام اليت ليس فيها إال مضرة على العباد

  أنه
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ويف كل شيء له آية تدل على أنه واحد : قادر على خلق األضداد، وليكون ذلك أيضاً آية من آياته
فهذه املخلوقات كبريها وصغريها دالة على كمال قدرته، إذا تأملها اإلنسان عرف بذلك كمال قدرة 

يور ومن دواب تدب على األرض ال حيصيها إال اهللا القادر، مع أن خملوقاته ال حتصى دواب الرب من ط
دواب البحر مع كثرا وتفاوا وما أشبه ذلك؛ فيها عجائب . تعاىل، ويف خلقها عجائب من عجائب اهللا

من قدرة اهللا تعاىل، فخلقها ليس عبثاً، حىت البعوضة والنملة والذرة وحنو ذلك من الدواب الصغرية 
لو كان على الناس مضرة من هذه السباع اليت تأكل دوام، أو من هذه و، خلقها وله يف ذلك حكمة 

احليات واهلوام وحنوها، أو من هذا الذباب الذي يقع على طعامهم أو عليهم، أو من هذا البعوض الذي 
وأيضاً فإنه له احلكمة حىت فيما جيلبه من األمراض وحنوها، . يقرصهم أو حنو ذلك، فإن اهللا تعاىل حكيم

ليس اهللا من :  األمراض اليت يسلطها على من يشاء ال جيوز أيضاً أن يعترض على اهللا ا، وال يقالفهذه
فإن هذه األشياء : وبكل حال. خلق احلمى وال من خلق املرض، بل اهللا له احلكمة يف خلقه ويف أمره

حلكمة يف خلق كذلك يف ا: فيقال أيضاً. مرادة، ولكن ألجل احلكمة وألجل إظهار القدرة وكماهلا
إبليس، واحلكمة يف خلق أعوان إبليس الذي هو مادة الشر وحنوه، واحلكمة من خلق الكفار 

وانتشارهم، وكذلك يف تقويتهم وإمدادهم بالقوات وبالذخائر وحنو ذلك، واحلكمة مثالً يف متكينهم من 
تعاىل له احلكمة يف ذلك، فال األعمال اليت عملوها، ومن تسليطهم أحياناً على املؤمنني؛ ال شك أن اهللا 

يعترض على اهللا، بل يؤمن العبد بأنه هو القادر على كل شيء، وأن ذلك دليل على كمال قدرته ومتام 
  .تصرفه

  ظهور آثار أمساء احلكمة واخلربة
…  
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 مواضعها، ظهور آثار أمساء احلكمة واخلربة، فإنه احلكيم اخلبري الذي يضع األشياء: ومنها: [قال املؤلف
ويرتهلا منازهلا الالئقة ا، فال يضع الشيء يف غري موضعه، وال يرتله يف غري مرتلته اليت يقتضيها كمال 
علمه وحكمته وخربته، فهو أعلم حيث جيعل رساالته، وأعلم مبن يصلح لقبوهلا ويشكره على انتهائها 

ة لتعطلت حكم كثرية ولفاتت مصاحل فلو قدر عدم األسباب املكروه. إليه، وأعلم مبن ال يصلح لذلك
عديدة، ولو عطلت تلك األسباب ملا فيها من الشر لتعطل اخلري الذي هو أعظم من الشر الذي يف تلك 
األسباب، وهذا كالشمس واملطر والرياح اليت فيها من املصاحل ما هو أضعاف أضعاف ما حيصل ا من 

 خلق إبليس ملا حصلت؛ فإن عبودية اجلهاد من أحب حصول العبودية املتنوعة اليت لوال: ومنها. الشر
أنواع العبودية إليه سبحانه، ولو كان الناس كلهم مؤمنني لتعطلت هذه العبودية وتوابعها من املواالة هللا 



سبحانه وتعاىل واملعاداة فيه، وعبودية األمر باملعروف والنهي عن املنكر، وعبودية الصرب وخمالفة اهلوى 
اهللا تعاىل، وعبودية التوبة واالستغفار، وعبودية االستعاذة باهللا أن جيريه من عدوه ويعصمه وإيثار حماب 

من احلكمة يف أنه أوجد : يعين]. من كيده وأذاه، إىل غري ذلك من احلكم اليت تعجز العقول عن إدراكها
عض من مزاولة املعاصي والطاعات، وأوجد يف الدنيا عصاة ومطيعني، وأوجد أسباباً يتمكن ا الب

. املعاصي أو تكون سبباً النتشار بعضها، وبعضها تكون سبباً يف الطاعات وحنوها، ويطول البحث فيها
العصاة أسباب معاصيهم كثرية، فمنها الشهوات اليت تتزين هلم، ومنها الدنيا اليت تبسط على : فمثالً

 منهم، ومنها دعاة الضالل الذين يدعون كثري منهم فيتمادون يف املعصية، ومنها اهلوى الذي مييل بكثري
كذلك أيضا . إىل الباطل ويزينونه، ومنها وساوس الشيطان اليت هي سبب للضالل والكفران وحنو ذلك

أسباب الطاعة اليت منها إرسال الرسل ودعام، ومنها قراءة كتب اهللا، وما يكون ا من االهتداء، 
  ومنها دعوة
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إىل اهللا وترغيبهم يف اخلري وتعليمهم إياه، وذكر الطرق اليت يتوصلون ا إىل الطاعات املؤمنني إخوام 
وحنو ذلك، فوجد يف احلياة الدنيا طاعات ومعاص، ووجد فيها كفر وإميان، ولو كان الناس كلهم 

ه األمساء لو مل فمن أمساء اهللا العزيز، اجلبار، املنتقم، شديد العقاب، هذ. مؤمنني ملا ظهرت آثار أمساء اهللا
يكن هناك من يعاقَب مل يظهر أثر اسم اهللا شديد العقاب، فلو كان الناس كلهم مطيعني ما حصل أنه 

ينتقم من العاصي وال حصل أنه يعاقب الباغي، فهذه من أمساء اهللا احلسىن، واليت تدل على كماله، فمن 
الرءوف، الرحيم، املعطي، املتفضل، : اء اهللامن أمس. حكمة اهللا يف إجياد املعاصي ظهور آثار هذه األمساء

ولو كان الناس كلهم على اإلميان الكامل ما حصل أنه رحم هؤالء وعفا عن هؤالء، وغفر هلؤالء وتاب 
على هؤالء؛ فإنه ليس هناك معاص ليتوب هذا منها، وال يستغفر هذا منها فيغفر له، وحنو ذلك كما يف 

، ولو كان الناس كلهم ) من يسألين فأعطيه، من يستغفرين فأغفر لهمن يدعوين فأستجيب له،: (احلديث
كذلك أيضاً من أمسائه احلكيم، واحلكيم هو الذي يضع األشياء يف . مطيعني ما حصلت آثار ذلك

مواضعها الالئقة ا، فلو كان الناس كلهم مطيعني ما حصلت آثار احلكمة، فمن حكمته أنه يعاقب هذا 
من حكمته أنه يثيب هذا، من حكمته أن يعطي هذا ومينع هذا، ويرفع هذا وخيفض عقوبة يف موضعها، و

هذا، ويعز هذا ويذل هذا، وحنو ذلك، فال بد أن تظهر آثار هذه األمساء، فقدر اهللا وجود هذه املعاصي 
ماء من هذا الكالم وحنوه استنبطه العل. حىت تظهر آثار هذه األمساء اليت هي من أمساء اهللا تعاىل احلسىن

وجود الطاعات واملعاصي، وكون الناس كلهم ليسوا على إميان وال على كفر، بل فيهم مؤمن وكافر، 
إن آثار هذه إمنا ظهرت بوجود من يتوب اهللا عليهم بعد أن كانوا عصاة فاهللا هو : ومطيع وعاص، فقالوا



اهللا تعاىل غفور رحيم، كذلك هؤالء يستغفرون فيغفر هلم، و. التواب، ويقبل توبة عبده ويفرح ا
  وهؤالء يرمحهم ويتجاوز
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  .عنهم، واهللا غفور رحيم، وغري ذلك من احلكم يف أمساء اهللا تعاىل
  الشرور املرادة هللا نظراً ملا تفضي إليه من احلكمة هل تكون حمبوبة له من هذا الوجه؟

…  
لك احلكم بدون هذه األسباب؟ فهذا فهل كان ميكن وجود ت: فإن قيل: [قال املؤلف رمحه اهللا تعاىل

وهو فرض وجود امللزوم بدون الزمه، كفرض وجود االبن بدون األب، واحلركة بدون ! سؤال فاسد
فإذا كانت هذه األسباب مرادة ملا تفضي إليه من احلكم؛ فهل : فإن قيل. املتحرك، والتوبة بدون التائب

هذا السؤال قالوا يرد على : ن مجيع الوجوه؟ قيلتكون مرضية حمبوبة من هذا الوجه أم هي مسخوطة م
من جهة الرب تعاىل، وهل يكون حمباً هلا من جهة إفضائها إىل حمبوبه وإن كان يبغضها : أحدمها: وجهني

. من جهة العبد وهو أنه هل يسوغ له الرضا ا من تلك اجلهة أيضاً؟ فهذا سؤال له شأن: لذاا؟ والثاين
......  

   عدم اخلري وهو من هذه اجلهة شر ال من جهة وجوده احملضالشر يرجع إىل
…  
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عدم اخلري وأسبابه املفضية إليه، وهو من هذه اجلهة شر، : فاعلم أن الشر كله يرجع إىل العدم، أعين
أن النفوس الشريرة وجودها خري من حيث هي : وأما من جهة وجوده احملض فال شر فيه؛ مثاله

ل هلا الشر بقطع مادة اخلري عنها، فإا خلقت يف األصل متحركة، فإن أعينت بالعلم موجودة، وإمنا حص
وإهلام اخلري حتركت به، وإن تركت حتركت بطبعها إىل خالفه، وحركتها من حيث هي حركة خري، وإمنا 

والشر كله ظلم، وهو وضع الشيء يف غري حمله، فلو وضع . تكون شراً باإلضافة ال من حيث هي حركة
يف موضعه مل يكن شراً، فعلم أن جهة الشر فيه نسبية إضافية، وهلذا كانت العقوبات املوضوعة يف حماهلا 
خرياً يف نفسها وإن كانت شراً بالنسبة إىل احملل الذي حلت به، ملا أحدثت فيه من األمل الذي كانت 

إليها، وهو خري بالنسبة إىل الطبيعة قابلة لضده من اللذة مستعدة له، فصار ذلك األمل شراً بالنسبة 
فإنه سبحانه مل خيلق شراً حمضاً من مجيع الوجوه واالعتبارات، فإن . الفاعل حيث وضعه يف موضعه



حكمته تأىب ذلك، فال ميكن يف جناب احلق تعاىل أن يريد شيئاً يكون فساداً من كل وجه ال مصلحة يف 
ري كله بيديه، والشر ليس إليه، بل كل ما إليه فخري، خلقه بوجه ما؛ هذا من أبني احملال، فإنه سبحانه اخل

فانقطاع نسبته إليه ! والشر إمنا حصل لعدم هذه اإلضافة والنسبة إليه، فلو كان إليه مل يكن شراً فتأمله
هو من هذه اجلهة ليس بشر، : مل تنقطع نسبته إليه خلقاً ومشيئة؟ قيل: فإن قيل. هو الذي صريه شراً
نسوب إليه، وهو من هذه اجلهة ليس بشر، والشر الذي فيه من عدم إمداده باخلري فإن وجوده هو امل

  ].وأسبابه، والعدم ليس بشيء حىت ينسب إىل من بيده اخلري
  كل ما أوجده اهللا فهو خري بالنسبة إليه تعاىل

…  
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ألشرار، قد يعترض هذا االعتراض الذي يعترض به بعض غالة القدرية على خلق اهللا تعاىل للشرور ول
وملاذا خلق اهللا الكفرة واملشركني الذين ليس فيهم ! ملاذا خلق اهللا إبليس مع أنه كله شر؟: بذلك فيقال

وملاذا خلق اهللا أو أوجد هذه املعاصي واألسباب اليت ! خري، بل هم شر وجودهم ضرر على املسلمني؟
! وملاذا وجدت العاهرات والفاسقات؟!  ا؟يستعان ا عليها؟ ملاذا وجدت املسكرات مثالً وما يتصل

: قد يعترضون ويقولون! وملاذا وجدت املعاصي؟! وملاذا وجد املفسدون الذي يعيثون يف األرض فساداً؟
هذا شر، فكيف أوجده اهللا وكيف أراده وكيف خلقه، مع أنه ال حيصل به إال شر وضرر على األمم 

يث إم يصدوم عن اهلدى، وحياولون ردهم إىل الكفر الدينية، فيتضررون بوجود هؤالء الكفار ح
وإخراجهم من ملة اإلسالم، ويلقون عليهم الشبهات والشكوك، ويظهرون الفساد واملعاصي وحنو 

أليس يف هذا إعانة على املعاصي؟ أليس يف ! ذلك، فلماذا أوجدوا وملاذا خلقهم اهللا، وملاذا مكنهم اهللا؟
وقد تقدم . شأم؟ هذا خالصة هذا االعتراض على حكم اهللا سبحانه وتعاىلهذا متكني للعصاة وتقوية ل

أنه سبحانه خلق اجلنة والنار، فمن حكمته أن جعل داراً للثواب وداراً للعقاب، فال بد أن هلذه من 
يسكنها وهلذه من يدخلها، حكمة اهللا ال بد أن تتم لذلك، فلما كان كذلك مل يكن بد من أن يكون 

وتقدم أن من أمساء اهللا تعاىل الذي مسى ]. ٧:الشورى[فَرِيق في الْجنة وفَرِيق في السعريِ : قنياخللق فري
ا نفسه وامتدح ا، أمساء تدل على مثل هذه األفعال، كامسه املنتقم، وامسه اجلبار، وامسه العزيز، وذي 

، املعز املذل، املعطي املانع، فال بد أن تظهر اخلافض الرافع: القوة املتني، وكذلك أمساؤه املزدوجة مثل
وال بد أن يوجد . مدلوالت هذه األمساء، وال تظهر إال إذا وجد من يذهلم اهللا ومن مينعهم ومن خيفضهم

من يقهرهم بامسه القهار، ومن يقدر على عقوبتهم مبوجب امسه القادر، ومن يرمحهم ويغفر هلم مبوجب 
  امسه الغفور
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الغفور الرحيم، وهكذا بقية أمساء اهللا : يم، ولو كان الناس كلهم أتقياء بررة مل تظهر آثار أمسائهالرح
كل ما أوجده اهللا وأراده فإنه : بعد ذلك اجلواب عن هذا االعتراض، واجلواب أن نقول. سبحانه وتعاىل

 ذلك الشر، وذلك ألن اهللا خري بالنسبة إىل اهللا تعاىل وإن كان شراً بالنسبة إىل العبد الذي صدر منه
تعاىل ما أوجده إال ملصلحة، وهي االختبار واالبتالء للعباد، ولكي يظهر من يصرب ومن جيزع، ومن يطيع 

هذا من اختبار . ومن يعصي، ويظهر من ميتثل ومن يأىب، ولكي يظهر من يكون صاحلاً أو يكون فاسداً
 عليهم إبليس الرجيم حىت يكون منهم مقاومة وشدة اهللا لعباده، فهو سلط عليهم هؤالء األعداء، فسلط

متسك رغم ما يلقيه من الدعوات إىل الفساد وإىل املعاصي، فيثابون ويزداد ثوام إذا متسكوا، كذلك 
سلط عليهم الشهوات اليت تدفعهم إىل احملرمات، وأظهرها أمامهم فتنة، فيثبت اهللا أولياءه وخيذل 

 ويصرب عليه هو الذي يعظم ثوابه، وهذا أيضاً يصدق على املصائب أعداءه، فالذي يستمسك بالدين
اليت حتصل للعباد، وقد يكون حصوهلا لألتقياء أكثر من حصوهلا للفسقة وحنوهم، فاملصائب اليت ذكرها 

نفُسِ والثَّمرات ولَنبلُونكُم بِشيٍء من الْخوف والْجوعِ ونقْصٍ من اَألموالِ واَأل: اهللا تعاىل بقوله
الكفار قد ميتعون بالقوة وميتعون باألموال . ، هذه قد يكون االبتالء ا للمؤمنني أشد]١٥٥:البقرة[

، فهذا االبتالء الذي ]٣٥:سبأ[نحن أَكْثَر أَموالًا وأَوالدا : وحنو ذلك، كما حكى اهللا عنهم أم قالوا
كون أعظم ألجرهم إذا صربوا واحتسبوا، فهكذا خلقه هلذه الشرور ليكون يبتلي اهللا تعاىل به املؤمنني لي

أعظم لألجر، فإذا عرف العبد أنه قد سلط عليه األعداء فصرب عد جماهداً غاية اجلهاد، فهو جياهد 
الشيطان الرجيم الذي يسول له ويوسوس له، وهو جياهد النفس األمارة بالسوء اليت تتخيل له دائماً 

  و جياهد اهلوى الذي يعمي ويصم، وهو جياهد الشهوات اليت تتجلىوتدفعه، وه

)٢/١٢٠(  

  

وهو . له وتندفع نفسه إليها وتتزين له، ولكنه ميسك نفسه ويقمعها، فيعترب بذلك جماهداً غاية اجلهاد
 جياهد قرناء السوء وجلساء السوء الذين يدفعونه إىل الشرور ويدعونه إليه، هذا يدعوه إىل زنا، وهذا

يدعوه إىل ربا، وهذا يدعوه إىل شرك، وهذا يدعوه إىل غش، وهذا يدعوه إىل تكاسل عن عبادة، وهذا 
يدعوه إىل شرب مسكر، وهذا يدعوه إىل كذا وإىل كذا، ولكنه ميسك زمام نفسه وجياهد هؤالء 

اد، زيادة الدعاة، ويرد عليهم دعايتهم، فلو كان الناس كلهم مفطورين على اإلسالم ما ظهر هذا اجله
ال . على اجلهاد احلسي الذي هو جهاد الكفار الذي أمر اهللا به وأكده وكرر ذكره بعدد من اآليات

شك أن اإلنسان مىت قاوم هذه املقاومة وصرب هذه املصابرة، فإنه يعد ناجحاً يف هذا االبتالء واالختبار، 



فال يعترض على اهللا : إذاً! ن حكمة اهللاويعد مثاباً غاية الثواب، فيجزل اهللا له األجر على ذلك فهذا م
ملاذا سلط األشرار؟ وملاذا قواهم؟ وملاذا أعطاهم الدنيا، وأعطاهم النعم، وأعطاهم العدد : وال يقال

ملاذا خلق اهللا إبليس؟ وملاذا خلق : والعدة وحنو ذلك؟ ال يعترض على اهللا بشيء من ذلك، كما ال يقال
ذا أوجد اهللا هذه املسكرات وهذه املخدرات وما أشبهها؟ ال يعترض على اهللا هذه الشهوات احملرمة؟ وملا

اهللا تعاىل، ألنه أوجد ذلك ليظهر من يصرب ممن جيزع، وليظهر من يقوى على نفسه ومن ال يقوى، فيثاب 
هذا على مقاومته، ويعرف بذلك عدم صرب هؤالء الذين مل يصربوا على قمع نفوسهم األمارة بالسوء، 

فهو خري بالنسبة إىل خلق اهللا تعاىل وإجياده، وشر بالنسبة إىل فعل العبد، .  احلكمة يف ذلكفلله تعاىل
هذا الزنا شر، حيث إنه صدر منه، ولكن اهللا تعاىل هو الذي قدر ذلك وأحدثه، : فالعبد مثالً إذا زنا قيل

كذلك العبد إذا . بابه ظاهرةفهو خري بالنسبة إىل إجياد اهللا تعاىل، حيث إنه اخترب العباد بذلك وجعل أس
سكر مثالً، واملرأة إذا تربجت وجتملت وفعلت ما ال حيل هلا فعله عند األجانب، والرجل إذا تعاطى غشاً 

  يف معاملة
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كذلك إذا سولت له نفسه ترك الصلوات أو ختلفاً عن . أو غصباً أو سرقة أو اختالساً أو ما أشبه ذلك
 من ترك الطاعات؛ فاهللا تعاىل هو الذي قدر أسباب ذلك، ولكنه جعل ذلك مجاعات أو ما أشبه ذلك

اختباراً للعباد وابتالًء هلم، ليظهر بذلك أهل طاعته الذين أراد اهللا م اخلري فقويت نفوسهم وأعطاهم 
قوة، والذين خذهلم وخلى بينهم وبني نفوسهم، وقوى عليهم أعداءهم فلم يتمكنوا من مقاومة أولئك 

  .عداء، فأصبحوا من اخلاسريناأل
  إيضاح أن خلق الشرور ليس شراً بالنسبة إىل اهللا

…  
اإلجياد واإلعداد واإلمداد، : فإن أردت مزيد إيضاح لذلك، فاعلم أن أسباب اخلري ثالثة : [قال املؤلف

ل فيه فإجياد هذا خري وهو إىل اهللا، وكذلك إعداده وإمداده، فإذا مل حيدث فيه إعداد وال إمداد حص
ما : هال أمده إذ أوجده؟ قيل: فإن قيل. الشر بسبب هذا العدم الذي ليس إىل الفاعل وإمنا إليه ضده

اقتضت احلكمة إجياده وإمداده وإمنا اقتضت إجياده وترك إمداده، فإجياده خري والشر وقع من عدم 
 التسوية بني املوجودات فهال أمد املوجودات كلها؟ فهذا سؤال فاسد يظن مورده أن: فإن قيل. إمداده

بل احلكمة يف هذا التفاوت العظيم الذي بني األشياء، وليس يف خلق ! وهذا عني اجلهل! أبلغ يف احلكمة
كل نوع منها تفاوت، فكل نوع منها ليس يف خلقه تفاوت، والتفاوت إمنا وقع ألمور عدمية مل يتعلق ا 

: عليك هذا ومل تفهمه حق الفهم فراجع قول القائل اخللق وإال فليس يف اخللق من تفاوت، فإن اعتاص 



  ].إذا مل تستطع شيئاً فدعه وجاوزه إىل ما تستطيع
  احلكمة من تقدير الشر خبذالن املنافقني عن اخلروج للجهاد

…  
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زم ألن إعانته عليه قد تستل: كيف يرضى لعبده شيئا وال يعينه عليه؟ قيل: فإن قيل: [قال رمحه اهللا تعاىل
فوات حمبوب له أعظم من حصول تلك الطاعة اليت رضيها له، وقد يكون وقوع تلك الطاعة منه 

ولَو : يتضمن مفسدة هي أكره إليه سبحانه من حمبته لتلك الطاعة، وقد أشار تعاىل إىل ذلك يف قوله
فأخرب سبحانه أنه كره ]. ٤٦:التوبة[ثَهم فَثَبطَهم أَرادوا الْخروج لَأَعدوا لَه عدةً ولَكن كَرِه اللَّه انبِعا

انبعاثهم إىل الغزو مع رسوله وهو طاعة، فلما كرهه منهم ثبطهم عنه، مث ذكر سبحانه بعض املفاسد اليت 
 :أي] ٤٧:التوبة[لَو خرجوا فيكُم ما زادوكُم إِلَّا خبالًا : كانت تترتب على خروجهم مع رسوله، فقال

 اللَكُموا خعضلَأَواً، وأي] ٤٧:التوبة[فساداً وشر : يكُمفةَ ونتالْف كُمونغبسعوا بينكم بالفساد والشر، ي
 مونَ لَهاعمقابلون منهم مستجيبون هلم، فيتولد من سعي هؤالء وقبول هؤالء من : أي] ٤٧:التوبة[س

فاجعل هذا املثال . احلكمة والرمحة أن أقعدهم عنهالشر ما هو أعظم من مصلحة خروجهم، فاقتضت 
يكثر إيرادات هؤالء اربة، وهم الذين يعذرون العبد على فعل املعاصي ويزعمون ]. أصالً وقس عليه

أن له عذراً يف ذلك، حيث مل يكن له اختيار وال قدرة على أية مزاولة، فيكثرون من إيراد مثل هذه 
اهللا تعاىل أرادها كوناً : ف يريد اهللا هذه املعاصي وهو يكرهها؟ فيقالكي: الشبهات، فيقولون مثالً
كيف ال يسوي بني عباده ما دام أنه قد خلقهم كلهم لعبادته، فكيف ال : وكرهها شرعاً، ويقولون

أنه سبحانه خلقهم ومكنهم، ولكنه علم أن فيهم : يسوي بينهم فيهديهم مجيعاً ويرشدهم؟ واجلواب
تار الشر فخذهلا، ونفوساً خرية ختتار اخلري فوثقها، فله احلكمة يف توفيق هذا ويف خذالن نفوساً شريرة خت

وضرب . هذا، وإن كان اجلميع كلهم عبيده وحتت تصرفه، وهم الذين كلفوا مجيعاً بعبادته وباإلنابة إليه
  املؤلف مثالً ملا حكى اهللا تعاىل عن املنافقني
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ولَو أَرادوا الْخروج لَأَعدوا لَه عدةً ولَكن كَرِه اللَّه انبِعاثَهم فَثَبطَهم وقيلَ :  تعاىليف سورة التوبة يف قوله
 يندالْقَاع عوا مدةَ* اقْعنتالْف كُمونغبي اللَكُموا خعضلَأَوالًا وبإِلَّا خ وكُمادا زم يكُموا فجرخ لَو يكُمفو 

 مونَ لَهاعمم، ال شك أن ]٤٧-٤٦:التوبة[سهؤالء ممن كانوا أسلموا ولكن مل يدخل اإلميان يف قلو ،



اهللا تعاىل خذهلم وخلى بينهم وبني أهوائهم وشهوام، ومل يوفقهم ملا وفق إليه صفوته وخريته من خلقه 
فهؤالء املنافقون ملا كان يف غزوة . م يف دينهممن املهاجرين واألنصار الذين اصطفاهم والذين مكن هل

تبوك ختلفوا عن القتال وختلفوا عن اخلروج، وأتوا بأعذار ال فائدة فيها وليست صادقة، بل حلفوا وهم 
ى عنِ الْقَومِ يحلفُونَ لَكُم لترضوا عنهم فَإِنْ ترضوا عنهم فَإِنَّ اللَّه ال يرض: كاذبون، كما يف قوله تعاىل

 نيق٩٦:التوبة[الْفَاس[ سرِج مهإِن مهنوا عرِضفَأَع مهنوا عرِضعتل هِمإِلَي متإِذَا انقَلَب لَكُم فُونَ بِاللَّهلحيس ،
ا عنهم فَإِنْ ترضوا عنهم فَإِنَّ اللَّه ال يحلفُونَ لَكُم لترضو* ومأْواهم جهنم جزاًء بِما كَانوا يكِْسبونَ 

 نيقمِ الْفَاسنِ الْقَوى عضرم مل يريدوا اخلروج أصالً ومل يستعدوا له، ]. ٩٦-٩٥:التوبة[يفأخرب تعاىل بأ
ولو كانوا يريدون اخلروج ويرغبون يف الغزو ألعدوا العدة وهليئوا أنفسهم، فهم قادرون على أن 

رجوا وعندهم استطاعه ومتكن ولكنهم مل يفعلوا، فلما مل يفعلوا دل على أم ما أرادوه وال أعدوا له خي
عدة، مع أن اهللا تعاىل هو الذي خذهلم؛ ألنه علم أن يف خروجهم مفسدة كبرية حيث إنه ال يكون منهم 

 عن اخلروج سكنهم وصرف أنفسهم: إال ضرر، فلذلك كره اهللا خروجهم وانبعاثهم فثبطهم، أي
  ملصلحة عظيمة؛ فإم لو خرجوا
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ولَأَوضعوا خاللَكُم (ضعفاً وختذيالً وتثبيطاً عن القتال وعن العدو، : ما زادوا املسلمني إال خباالً، أي
ة اهللا أوقعوا فيما بني املسلمني الفنت والتشكيكات وحنو ذلك، فكان هذا من حكم: يعين) يبغونكُم الْفتنةَ

يف أن خذهلم ومل يبعث عزائمهم إىل القتال، وبذلك يعرف أنه تعاىل حكيم يضع األشياء يف موضعها 
فعلى املسلم أن يرضى ويسلم مبا جاءه من شرع اهللا تعاىل وأمره ودينه، وأن يعترف بأنه ما . الالئقة ا

كانت أشخاصاً أو أعراضاً خلق إال ما فيه مصلحة، سواء كانت خملوقات جوهرية أو عرضية، وسواء 
وعلى اإلنسان أن يلح يف سؤاله لربه، وأن يكثر . وأعماالً، كل ذلك له فيه احلكمة، فهو احلكيم العليم

من الدعاء، واهللا تعاىل قد قدر له ما هو مقدر وجعل سبب ذلك هو كثرة اإلحلاح يف الدعاء، فيكون 
  . مغرياً ملا يف قدر اهللا تعاىلسبباً من أسباب تيسري اليسرى وجتنيب العسرى، وليس

  هل حيب العبد الشر ويرضى به من جهة أنه مراد هللا واقع مبشيئته
…  
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فهو أيضاً ممكن بل واقع، فإن العبد يسخط : وأما الوجه الثاين وهو الذي من جهة العبد: [قال املؤلف
ادته واختياره، ويرضى بعلم اهللا الفسوق واملعاصي ويكرهها من حيث هي فعل العبد، واقعة بكسبه وإر

وكتابته ومشيئته وإرادته وأمره الكوين، فريضى مبا من اهللا ويسخط ما هو منه؛ فهذا مسلك طائفة من 
وطائفة أخرى كرهتها مطلقاً، وقوهلم يرجع إىل هذا القول؛ ألن إطالقهم للكراهة ال . أهل العرفان

أن الذي إىل الرب منها غري مكروه والذي : وسر املسألة. يريدون به مشوله لعلم الرب وكتابته ومشيئته
هذا هو اجلرب الباطل الذي ال ميكن صاحبه : ليس إىل العبد شيء منها، قيل: فإن قيل. إىل العبد مكروه

التخلص من هذا املقام الضيق، والقدري املنكر أقرب إىل التخلص منه من اجلربي، وأهل السنة 
كيف يتأتى الندم والتوبة مع : فإن قيل. ربية أسعد بالتخلص من الفريقنياملتوسطون بني القدرية واجل

هذا هو الذي أوقع من عميت : شهود احلكمة يف التقدير، ومع شهود القيومية واملشيئة النافذة؟ قيل
بصريته يف شهود األمر على خالف ما هو عليه، فرأى تلك األفعال طاعات ملوافقته فيها املشيئة والقدر، 

أصبحت منفعالً ملا ختتاره مين ففعلي كله : ويف ذلك قيل! إن عصيت أمره فقد أطعت إرادته: وقال
وهؤالء أعمى اخللق بصائر، وأجهلهم باهللا وأحكامه الدينية والكونية، فإن الطاعة هي موافقة ! طاعات 

بليس من أعظم األمر الديين الشرعي ال موافقة القدر واملشيئة، ولو كان موافقة القدر طاعة لكان إ
وهذا غاية ! املطيعني له، ولكان قوم نوح وهود وصاحل ولوط وشعيب وقوم فرعون كلهم مطيعني

لكن إذا شهد العبد عجز نفسه ونفوذ األقدار فيه، وكمال فقره إىل ربه، وعدم استغنائه عن . اجلهل
 ال يتأتى يف هذه احلال عصمته وحفظه طرفة عني؛ كان باهللا يف هذه احلال ال بنفسه، فوقوع الذنب منه

، فال يتصور منه )فيب يسمع، ويب يبصر، ويب يبطش، ويب ميشي: (البتة، فإن عليه حصناً حصيناً من
  فإذا حجب عن هذا املشهد وبقي بنفسه. الذنب يف هذه احلال

)٢/١٢٦(  

  

إذا استوىل عليه حكم النفس، فهنالك نصبت عليه الشباك واألشراك، وأرسلت عليه الصيادون، ف
انقشع عنه ضباب ذلك الوجود الطبعي، فهنالك حيضره الندم والتوبة واإلنابة، فإنه كان يف املعصية 

  ]. ......حمجوباً بنفسه عن ربه، فلما فارق ذلك الوجود صار يف وجود آخر، فبقي بربه ال بنفسه
  إذا خالفت أمر اهللا فقد وافقت مراده: شبهة من يقول

…  
أنا خالفت أمر اهللا ولكن وافقت : ذه املعاصي مرادة هللا تعاىل، فيقول أحدهمكثرياً ما حيتجون بأن ه

أن هذه اإلرادة إرادة كونية، وقد أراد : فاجلواب. إرادة اهللا، اهللا تعاىل أراد مين هذا الفعل وهذه املعصية
ىل أراد كل ما يف منك إرادة شرعية أن تطيعه، فال حتتج باإلرادة الكونية وتترك اإلرادة الشرعية، اهللا تعا



الكون إرادة كونية ولكنه أراد الطاعات إرادة شرعية، وهذه الطاعات اليت أرادها قد تقع وقد ال تقع، 
ليس : فالذي يقول. ألنه خلق كل اخللق للعبادة، فمنهم من عبد ومنهم من مل يعبد، فهذه إرادة شرعية

مون أن العبد مسلوب االختيار أصالً، وأنه هذه مقالة اجلربية الذين يزع: للعبد أي اختيار، نقول له
مبرتلة الشجرة اليت حتركها الرياح، ففي ذلك إبطال شرع اهللا وإبطال أحكامه وقضائه وقدره، والواجب 
على املسلم أن يعترف بشرع اهللا وأن يدين له بالطاعة، وأن يسلم لقضائه وقدره، وال يرد عليه شيئاً من 

إن مجيع حركاتنا ولو كانت معاصي، : مره، فأما هؤالء الذين يقولونأمره، فبذلك يصبح مستسلماً أل
ولو كانت غري حمبوبة هللا؛ فهي طاعة حيث إا وافقت مراد اهللا القدري، حىت قال قائلهم يف هذا البيت 

أصبحت منفعالً ملا ختتاره مين ففعلي كله طاعات فهذا عني احملادة هللا ألنه ال شك : الذي ذكره املؤلف
أفعايل كلها طاعات، حىت ولو كانت فجوراً : الطاعات إمنا تكون بالعبادات اليت فرضها، فكونه يقولأن 

وزوراً، ولو كانت كذباً، ولو كانت معاصي وكفراً وشركاً، فكيف تكون طاعات وقد حرمها اهللا تعاىل 
  فهذه معاص بالنسبة إىل صدورها من العبد، وهي! ومساها معاصي؟

)٢/١٢٧(  

  

هللا كوناً وقدراً، حيث إا وقعت خبلقه وتكوينه، فما شاءه كان وما مل يشأه مل يكن، فإذا علم مرادة 
العبد أوالً أن اهللا تعاىل أراد مجيع ما يف الكون كوناً وقدراً، وما هو حادث، ولكنه أحب الطاعات وكره 

وعلم أيضاً بأن مزاولة العبد هلا احملرمات، وأمر بالطاعات أمراً شرعياً، وى عن احملرمات ياً شرعياً، 
باختيار منه هلذا الذي اختاره إن خرياً فخري وإن شراً فشر، وأن الثواب والعقاب يترتب على هذا 

االختيار وعلى هذا الفعل، وعلى اجلد واالجتهاد يف الطاعة، أو اجلد واالجتهاد يف املعصية، وهو الذي 
  .د واستسلم لذلك فهو من أهل اخلرييكون عليه الثواب والعقاب، فمىت علم العب

  على العبد أن يستحضر أنه مكلف خمتار
…  

)٢/١٢٨(  

  

وال شك أن من استحضر دائماً أنه مكلف، واستحضر أن اهللا تعاىل يوفق العبد الذي يستحضر عظمة 
ه ربه، واستحضر دائماً أنه ليس مبهمل، بل خلق للعبادة ومل خيلق مهالً وال سدى؛ من كان كذلك وفق

وإذا استحضر أيضاً أن ربه ملا كلفه وملا أمره واه، كان يف مرأى ومسمع من ربه ال ختفى عليه منه . اهللا
خافية، واستحضر أيضاً أنه يف كل حاالته عنده الدافع الذي يدفعه إىل اخلري، وهو قوة اإلميان وقوة هذا 



م على معصية، وكيف يقدم عليها االستحضار؛ ال شك أن من متت معه هذه االستحضارات فإنه ال يقد
وهو يستحضر عظمة اهللا تعاىل وكأنه واقف بني يدي ربه؟ كيف يقدم عليها وهو يعلم أنه يترتب عليها 

عقوبة وإمث شديد؟ كيف يقدم عليها وهو يعلم أن ربه يكرهها؟ وال شك أن العبد الذي يكثر من 
بالثواب عليها؛ أن ذلك حيجزه عن أن يأيت العبادات سواء كانت قلبية أو قولية أو بدنية، مث يثق 

بضدها، وال جيتمع أنه يف آن واحد يطيع اهللا ويطيع الشيطان، وال جيتمع أنه يف آن واحد يعبد اهللا ويعبد 
األصنام مثالً، وال جيتمع أنه يف آن واحد يكون مستحضراً لعظمة اهللا تعاىل وغافالً عنه مقبالً على هواه، 

الستحضارات عبد ربه وأكثر من عبادته وأقبل عليه إقباالً كلياً، ومىت كان كذلك بل مىت متت له هذه ا
فإن ربه تعاىل يسدد خطاه ويوفقه، وحيبب إليه العبادة وحيميه عن املعصية، كما يف قوله يف احلديث 

الذي وال يزال عبدي يتقرب إيل بالنوافل حىت أحبه، فإذا أحببته كنت مسعه : (القدسي الذي مسعنا بعضه
فيب : (، ويف بعض الروايات)يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده اليت يبطش ا، ورجله اليت ميشي ا

أن اهللا تعاىل حيفظه وحيوطه وحيرسه، فتكون حركاته : واملعىن). يسمع، ويب يبصر، ويب يبطش، ويب ميشي
 وامتأل باإلميان به، وامتأل حبب اخلري، يف إرادة اهللا ويف طاعة اهللا، وما ذاك إال أن قلبه امتأل بعظمة اهللا

وامتأل باألعمال اخلريية الصاحلة وامليل إليها، وملا امتأل القلب ظهر آثار ذلك على السمع وعلى البصر 
  وعلى

)٢/١٢٩(  

  

اليد وعلى الرجل، فصار نظره كله باهللا، ومسعه كله هللا، ومشيه وحركاته كلها هللا، فصار باهللا ومن اهللا 
فالعبد الذي يكون . ، فهذا هو الذي ال ميكن أنه يقدم على معصية مع ما يقوم به من هذه احلالويف اهللا

 ال يقدم على معصية، وإمنا يؤتى من نقص يف ذلك، يعين من نقص -أنه إن شاء اهللا-ذه املثابة ال شك 
 كثرية، فالشهوات من يف استحضاره بقلبه هلذه األشياء، فإن العوائق اليت تعوقه عن هذه االستحضارات

زينة احلياة الدنيا ومتاعها، والشغل ا كثرياً، واالماك يف احملرمات؛ كل ذلك جيلب إىل قلبه شيئاً من 
  .الغفلة، فيوجب له بذلك صدوداً عن اخلري، وإقباالً على الشرور والفساد، نعوذ باهللا من اخلذالن

  ما يرضى به من قضاء اهللا وما ال يرضى به
…  

)٢/١٣٠(  

  



إذا كان الكفر بقضاء اهللا وقدره، وحنن مأمورون أن نرضى بقضاء : فإن قيل: [قال املؤلف رمحه اهللا تعاىل
حنن غري مأمورين بالرضا بكل ما يقضيه اهللا : أن يقال أوالً: فاجلواب! اهللا، فكيف ننكره ونكرهه؟ 

منه ما يسخط وميقت كما ال ويقدره، ومل يرد بذلك كتاب وال سنة، بل من املقضي ما يرضى به، و
يرضى به القاضي ألقضيته سبحانه، بل من القضاء ما يسخط كما أن من األعيان املقضية ما يغضب 

: قضاء اهللا، وهو فعل قائم بذات اهللا تعاىل، ومقضي: هنا أمران: ويقال ثانياً. عليه وميقت ويلعن ويذم
منه ما : مة ويرضى به كله، واملقضي قسمانوهو املفعول املنفصل عنه، فالقضاء كله خري وعدل وحك

تعلقه بالرب تعاىل ونسبته إليه، : أحدمها: القضاء له وجهان: ويقال ثالثاً. يرضى به، ومنه ما ال يرضى به
ما يرضى : تعلقه بالعبد ونسبته إليه، فمن هذا الوجه ينقسم إىل: والوجه الثاين. فمن هذا الوجه يرضى به
فمن حيث قدره اهللا وقضاه وكتبه وشاءه، : قتل النفس له اعتباران: مثال ذلك. به وإىل ما ال يرضى به

وجعله أجالً للمقتول واية لعمره؛ نرضى به، ومن حيث صدر من القاتل وباشره وكسبه وأقدم عليه 
.. والتعمق والنظر يف ذلك ذريعة اخلذالن: (وقوله. باختياره، وعصى اهللا بفعله؛ نسخطه وال نرضى به

أن املبالغة يف طلب القدر والغوص يف الكالم : هو املبالغة يف طلب الشيء، واملعىن: التعمق).  آخرهإىل
الوسيلة، والذريعة والدرجة والسلم متقاربة املعىن، وكذلك اخلذالن : فيه ذريعة اخلذالن الذريعة

ان يف مقابلة الظفر، واحلرمان والطغيان متقارب املعىن أيضا، لكن اخلذالن يف مقابلة النصر، واحلرم
  ]. ......والطغيان يف مقابلة االستقامة

  نرضى بقضاء اهللا وال يلزم الرضا بكل مقضي
…  

)٢/١٣١(  

  

يلزمنا أن نرضى بالقضاء، وأما املقضي : الكالم األول يتعلق بالرضا بالقضاء والرضا باملقضي، فنقول
 ونستبشعه، فمثل الشارح بقتل النفس ظلماً، الذي يقع بذلك القضاء فال يلزمنا الرضا به، بل قد ننكره

هذا الذي قُتل قد بلغ أجله الذي كتب له، ومل يقطع عليه أجله، فاهللا تعاىل قضى وقدر وكتب أن : نقول
فَإِذَا جاَء أَجلُهم ال : عمره ال يزيد وال ينقص، فاملقتول مات بأجله احملدد له، ألن اهللا تعاىل يقول

ونَ سرأْختسونَ يمقْدتسال يةً وويقول تعاىل]٣٤:األعراف[اع ، : ينالَّذ زرلَب كُموتيي بف متكُن قُلْ لَو
 هِماجِعضلُ إِلَى مالْقَت هِملَيع بلو حتصنتم يف بيوتكم واهللا قد كتب على : أي] ١٥٤:آل عمران[كُت

وقد ذكر .  قدر اهللا أم ميوتون أو يقتلون فيه وال بدبعضكم القتل، خلرجوا إىل أن يصلوا املكان الذي
أَينما تكُونوا يدرِكُّم الْموت ولَو : اهللا تعاىل أن املوت حمتوم على اإلنسان مهما حتصن، كما يف قوله تعاىل

إليكم املوت ولو حتصنتم يف أحصن األماكن، فإنه يصل : ، يعين]٧٨:النساء[كُنتم في بروجٍ مشيدة 



فمن حيث حصول املوت هلذه النفس نؤمن بأن . الذي قدره اهللا لكم سواء بسبب ظاهر أو بسبب خفي
هذا قضاء وقدر، وأنه مهما حتصن هذا املقتول فلن حيصل له التحصن أبداً مهما حتصن، وال بد أن 

ونلومه عليه ونسخطه، حيصل له ما قدر اهللا تعاىل عليه، ولكن مع ذلك ننكر هذا الذنب على القاتل 
واهللا تعاىل أنكره عليه وتوعده على هذا القتل بوعيد شديد، وتوعده النيب صلى اهللا عليه وسلم وأخرب 

كُتب علَيكُم الْقصاص في الْقَتلَى : بأنه يستحق العقوبة، واهللا تعاىل كتب القصاص يف قوله
فهذا دليل على أنه من ]. ٤٥:املائدة[فيها أَنَّ النفْس بِالنفْسِ وكَتبنا علَيهِم : ويف قوله] ١٧٨:البقرة[

حيث إنه قضاء وقدر نرضى به، ومن حيث صدوره من ذلك الظامل القاتل نسخطه وننكره، ونلوم 
  القاتل، وهكذا بقية

)٢/١٣٢(  

  

ا من حيث القضاء احلوادث اليت حتدث يف الدنيا، منها ما نرضاه ومنها ما نسخطه من حيث الظاهر، أم
  .والقدر فجميعه مرضي هللا سبحانه وتعاىل مقضي له، ومرضي للعباد

  االحتجاج بالقدر ال مينع من أخذ احلق
…  

فعلى كل حال يلزمنا الرضا بكل ما قضاه اهللا وقدره، وال يلزمنا الرضا بكل مقضي وخملوق ومقدر 
 وننكر على من فعلها ونلومه، وإذا احتج وجوده يف العامل، بل نسخط املعاصي ولو كانت قضاء وقدراً،

بالقدر مل مينعنا ذلك من أخذ احلق منه، كما ذكر أن عمر رضي اهللا عنه ملا رفع إليه سارق وأمر بقطع 
، فهو بذلك يعرف أن هذا مأمور )سرقت بقدر اهللا ونقطع يدك بقدر اهللا: (هذا قدر اهللا، فقال: يده فقال

وملا خرج عمر رضي اهللا عنه إىل الشام وأقبل على . لت كذا وكذابه، فنحن مأمورون بكذا وأنت فع
أذرعات الشام، ذكروا له أن الطاعون قد وقع يف الشام، فشاور الصحابة هل يقدم الشام أو ال يقدم؟ 

ال تذهب إىل الشام ومعك هؤالء الذين هم صفوة الصحابة فتعرضهم : فاختلفوا، فمنهم من قال
 هذا شيء مكتوب فال تفر م وال ترجع، ولكنه عزم على الرجوع، فقال إن: للموت، ومنهم من قال
نفر من قدر . نعم! لو غريك قاهلا يا أبا عبيدة : أفراراً من قدر اهللا؟ فقال عمر : له أبو عبيدة بن اجلراح 

عنا ففي نقول إن اهللا تعاىل قدر لنا أن نرجع وما كتب لنا أن نذهب، فنحن إذا رج: أي. اهللا إىل قدر اهللا
أرأيت لو كان لك إبل وذكر لك : قدر اهللا أننا نفر من قدر اهللا إىل قدر اهللا، مث ضرب مثالً وقال

لو دخلت : أحدمها خمصب واآلخر جمدب، مث إنك اخترت واحداً منهما، أليس بقدر اهللا؟ أي: واديان
ب وشعباً خمضراً، وفيه إن هاهنا وادياً أخص: الوادي ادب املقحط الذي ليس فيه رعي، مث قيل لك

أعشاب وفيه رعي؛ فذهبت إليه، أليس ذهابك إليه بقضاء اهللا وبقدره؟ اهللا تعاىل هو الذي قدر لك أن 



تسلك هذا، مث اختار لك أن تسلك هذا، فهكذا إذا رجعت من مكان خموف، فليس ذلك هرباً من 
  قضاء، بل اهللا هو الذي قدر عليك هذا القضاء

)٢/١٣٣(  

  

وقدر عليك أنك ترجع أو ال ترجع، وإذا كان اهللا تعاىل قد كتب على اإلنسان أنه ميوت والقدر، 
روي أن إنساناً وقع الطاعون يف بالده، فلما ذكر له . بسبب، فال بد أن يصل إليه املوت يف أي مكان

ى محاري قد لن يسبق اهللا عل: ذلك ركب محاراً وتوجه إىل بالد أخرى، ويف أثناء الطريق مسع هاتفاً يقول
يصبح اهللا أمام الساري فتوقف واستمع قليالً مث إنه نزل يف ذلك املكان وأصابه الطاعون فمات، ومل يغنه 

  .فراره وال هربه
  األخذ باألسباب

…  

)٢/١٣٤(  

  

جوا من أَلَم تر إِلَى الَّذين خر: اهللا تعاىل قد ذكر قوماً هربوا من املوت مث إن اهللا أمام، يف قوله تعاىل
 توالْم ذَرح أُلُوف مهو مارِهيما ): حذر املوت(آالفاً مؤلفة، : مجع ألف، يعين: ألوف] ٢٤٣:البقرة[د

 ماهيأَح وا ثُموتم اللَّه مأن : ، أي]٢٤٣:البقرة[أخرجهم إال حذر املوت، ولكن هل سلموا؟ فَقَالَ لَه
، فأمام اهللا لرييهم أن اخلروج واهلرب ال ينجيهم، مث أحياهم بقدرته قدرة اهللا تعاىل تأيت على كل شيء

إن اإلنسان مأمور بأن يتحصن وبأن يفعل األسباب : وعلى كل حال حنن نقول. لرييهم كامل قدرته
وبأن يأخذ حذره، ولكن ذلك ال يرد عنه ما قد كتب اهللا عليه من اآلجال واألمراض والعاهات وحنو 

اهللا سبحانه أمر بأخذ احلذر يف حالة صالة .  أسباب ظاهرة، وال جيوز مع ذلك تركهاذلك، وإمنا هذه
سوف نصلي : اخلوف، فلما أمر بصالة اخلوف أمر بأخذ احلذر، معلوم أن املسلمني قد يقول قائلهم

 أن مجاعة واهللا تعاىل حيرسنا وحيفظنا، ولكن اهللا تعاىل أخرب بأن املشركني يتحينون الفرص وحيتالون يف
ود الَّذين كَفَروا لَو تغفُلُونَ عن أَسلحتكُم وأَمتعتكُم : جيدوا غفلة من املؤمنني فيقتلوم، فقال تعاىل

، هكذا أخرب عنهم مث أمرهم بأن يأخذوا احلذر يف قوله ]١٠٢:النساء[فَيميلُونَ علَيكُم ميلَةً واحدةً 
يعين يف حالة صالم ] ١٠٢:النساء[، ولْيأْخذُوا أَسلحتهم ]١٠٢:النساء[ركُم وخذُوا حذْ: تعاىل

 مهذْرذُوا حأْخلْيفكل ذلك دليل على أن فعل السبب . ليكونوا حذرين: أي] ١٠٢:النساء[للخوف، و
إلقاء باليد إىل التهلكة، ال مينع يف التوكل وأنه ال يرد ما قدر اهللا، مع أن فعل األسباب مأمور به وتركها 



وأن التعرض أو فعل األسباب اليت حيصل ا املوت عمداً يصري ذنباً كبرياً، وهلذا ورد الوعيد الشديد 
من حتسى : (على من قتل نفسه بفعل ظاهر، كما يف صحيح مسلم وغريه أنه صلى اهللا عليه وسلم قال

  مساً

)٢/١٣٥(  

  

التهمه، فمن التهم مساً فإنه يدخل جهنم وجيعل السم يف : ساه، أيحت) فسمه يف يده يتحساه يف نار جهنم
فهو (رأس جبل حىت ميوت : يعين) ومن تردى من شاهق(يديه يتحساه دائماً يف نار جهنم والعياذ باهللا 

والعياذ باهللا، فهذا دليل على أنه إذا فعل سبباً يعوقه أو يصل إىل أنه يقتل به نفسه ) يتردى يف نار جهنم
اهللا تعاىل هو الذي : إن هذا مكتوب علي وإن هذا مقدر، نقول: ولو قال مثالً. ه معرض هلذا الوعيدفإن

قدر كل شيء ولكنه اك عن شيء أنت تستطيعه، فنهاك أن تلقي بيدك إىل التهلكة واك عن هذه 
، ولو كان كل املعاصي، واك عن هذه املخالفات وأمرك بأضدادها، وما أمرك إال بأمر أنت مستطيع له

  .ذلك واقع بقضاء وبقدر
  التحذير من الوسوسة والتشكك يف القدر

…  

)٢/١٣٦(  

  

عن أيب هريرة )]. فاحلذر كل احلذر من ذلك نظراً وفكراً ووسوسة: (وقوله: [قال املؤلف رمحه اهللا
 عليه جاء ناس من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل رسول اهللا صلى اهللا: (رضي اهللا عنه قال
: قال. نعم: أوقد وجدمتوه؟ قالوا: إنا جند يف أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به، قال: وسلم، فسألوه

و . إىل تعاظمهم أن يتكلموا به) ذلك صريح اإلميان: (رواه مسلم ، اإلشارة بقوله!)ذلك صريح اإلميان
اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن سئل رسول : (ملسلم أيضا عن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قال

، فهو مبعىن حديث أيب هريرة ، فإن وسوسة النفس أو مدافعة )تلك حمض اإلميان: الوسوسة؟ فقال
وسواسها مبرتلة احملادثة الكائنة بني اثنني، فمدافعة الوسوسة الشيطانية واستعظامها صريح اإلميان وحمض 

ابعني هلم بإحسان، مث خلف من بعدهم خلف سودوا هذه طريقة الصحابة رضي اهللا عنهم والت. اإلميان
األوراق بتلك الوساوس اليت هي شكوك وشبه، بل سودوا القلوب وجادلوا بالباطل ليدحضوا به احلق، 

وعن عائشة رضي اهللا . ولذلك أطنب الشيخ رمحه اهللا يف ذم اخلوض يف الكالم يف القدر والفحص عنه
، وقال )إن أبغض الرجال إىل اهللا األلد اخلصم: (اهللا عليه وسلمقال رسول اهللا صلى : عنها أا قالت



: حدثنا أبو معاوية حدثنا داود بن أيب هند عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: اإلمام أمحد 
فكأمنا تفقأ يف وجهه : خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذات يوم والناس يتكلمون يف القدر قال(

ما لكم تضربون كتاب اهللا بعضه ببعض؟ ذا هلك من كان : فقال هلم: ضب؛ قالحب الرمان من الغ
فما غبطت نفسي مبجلس فيه رسول اهللا مل أشهده مبا غبطت نفسي بذلك الس أين مل : قبلكم، قال

ما جيول يف النفس وما حيدث من : األمر األول: إن عندنا شيئني: يقول]. ورواه ابن ماجة أيضاً)أشهده
. وس واألوهام، ولكن ال خيرجها اإلنسان بل يزيلها أو حيرص على إزالتها، فهذه مما يعفى عنهالوسا

  ما ابتلي به املتكلمون من إظهار تلك الوساوس: واألمر الثاين

)٢/١٣٧(  

  

فكان يف عهد الصحابة وكذلك يف عهد التابعني . والتكلم ا وكتابتها وإشاعتها، وهذا مذموم
رت يف أنفسهم خطرات وشكوك مل يبدوها، بل استمروا على ما هم عليه من وتالميذهم، إذا خط

العقيدة، وآمنوا باهللا ومبا جاء عن اهللا سبحانه وتعاىل، فلم تضرهم تلك الوساوس وال تلك اهلواجس 
كثرياً ما حيصل على قلب اإلنسان وسوسة يف أمور من الغيب؛ إما مثالً يف طبقات السماء . وحنوها

رض وكيفية العرش وذات الرب تعاىل وصفاته، وكذلك أمور البعث وأمور الربزخ، قد وطبقات األ
يتوارد على نفسه شيء من التشكيكات يف هذه، وكيف تتصور؟ وكيف يتحقق ما ذكر من وصفها يف 

فإذا تواردت هذه الشكوك على هذه . هذه النصوص؟ فإن يف ذلك شيئاً من االستبعاد ومن االستغراب
ن أحرقتها النفس املطمئنة ومل تلتفت إليها ومل يتكلم ا اإلنسان، فإن ذلك مما يعفى عنه، النفوس، ولك

ما دمتم تقتصرون على هذه الوسوسة دون أن : ومساه النيب صلى اهللا عليه وسلم صريح اإلميان، يعين
ز ألميت عما إن اهللا جتاو: (تتكلموا ا فإن ذلك معفو عنه، ثبت باحلديث قوله صلى اهللا عليه وسلم

، فحديث النفس معفو عنه، أي عن اخلواطر اليت ختطر يف القلب )حدثت به أنفسها ما مل تتكلم أو تعمل
واليت تكون خواطر ووساوس وأوهاماً وتشكيكات ولكن يغلبها اإلنسان بقوة إميانه، ومبا قام عنده من 

فلم تؤثر فيه تلك الشكوك واألوهام األدلة الصرحية يف صدق الرسل وما جاءوا به من األمور الغيبية، 
فعليك أن تؤمن باحلق الذي أنت عليه وتثق به، دون . وحنوها، بل اضمحلت تلك الوساوس ومل تضره

  . ......أن تلتفت إىل شيء من تلك األوهام أو تتمادى معها، هكذا أخرب عليه الصالة والسالم
…  

  ]٣٠[شرح العقيدة الطحاوية 
خلق اهللا ألفعال العباد، وهم بذلك يشاون اوس املشركني، وقد جاءت يصر القدرية على إنكار 

  .اآلثار بذمهم واحلث على هجرهم وزجرهم، وقد رد العلماء على شبهام وبينوا هلم الصواب



  اإلميان واإلسالم واإلحسان وضدها مسميات شرعية
…  

)٢/١٣٨(  

  

اإلميان باهللا ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر، : ةقد عرفنا أن من عقيدة املسلمني اإلميان، وأركانه ست
واإلميان بالقدر خريه وشره، وأن اإلميان تدخل فيه األعمال، فهي من مسمى اإلميان، وألجل ذلك يقوى 
اإلميان ويضعف، ويزيد وينقص، فيزيد بسبب زيادة األعمال وينقص بسبب نقص األعمال، أو بسبب 

مل املسلم على أن يتعاهد إميانه بالزيادة وحيذر من النقصان، ألنه إذا ارتكاب الذنوب، وذلك مما حي
تغافل وصار ينقص إميانه شيئاً فشيئاً مل يأمن أن يضعف، وإذا ضعف مل يكن زاجراً له عن اقتراف 

كذلك قد يصري ضعف اإلميان سبباً ألن يقوى . السيئات، ومل يكن دافعاً له إىل التكاثر من احلسنات
الكفر أو الذنب أو املعصية، فإنه كلما قوي اإلميان ضعفت دوافع الكفر والفسوق ضده، وهو 

واملعاصي، وكلما ضعف اإلميان قويت أضداده، فيحرص املسلم على أن جيدد هذا اإلميان، وأن يكون 
ى وقد بني العلماء مسم. جمداً جمتهداً يف احلرص على تقوية إميانه، وعلى البعد عن األسباب اليت تضعفه

هذه األشياء، وذلك ألا مسميات شرعية، فاإلميان وإن كان أصله لغوياً ولكنه أصبح مسمى شرعياً، 
استعمله الشرع يف االنقياد ألوامر اهللا تعاىل واتباع ما جاء عنه، واستعمله يف تكميل هذا االتباع بامتثال 

: عي وإن كان أصله يف اللغةكذلك اإلسالم مسمى شر. الطاعات وترك احملرمات، فأصبح مسمى شرعياً
أنه اإلذعان واالستسالم، ولكنه أصبح امساً شرعياً يراد به الدخول يف هذا الدين واالنتماء إليه وااللتزام 

كذلك اإلحسان مسمى شرعي، وقد بينه النيب عليه . بتعاليمه، فهو مسمى شرعي بعد أن كان لغوياً
فاإلسالم واإلميان .  االسم مسمى شرعياًالصالة والسالم ووصف أهله وقسمهم، فأصبح هذا

واإلحسان، وكذلك أضدادها؛ مسميات شرعية؛ فالكفر مسمى شرعي وإن كان أصله يف اللغة الستر 
. االشتراك يف شيئني أو التشريك بني اثنني: التغطية والشرك مسمى شرعي وإن كان أصله يف اللغة
  لكنه أصبحوالنفاق مسمى شرعي وإن كان له أصل يف اللغة، و

)٢/١٣٩(  

  

: فهذه األشياء جاءت الشرعية باستعماهلا، فمنها ما هو مأمور به. مستعمالً يف هذا االستعمال الشرعي
كالكفر : كاإلسالم واإلميان واإلحسان والدين واالستقامة وما أشبهها، ومنها ما هو منهي عنه وحمذر منه

شبهها، فهذه مسميات شرعية، ودخوهلا يف العقيدة والشرك والنفاق والسيئات واخلطايا والذنوب وما أ



هذا اإلسالم تضمنته : من حيث إن على املسلم أن يعتقد تقبل ما جاءت به الشريعة قبوالً كلياً فيقول
هذه الشريعة فأنا أدين باإلسالم، سواء فيما يتعلق بالعقائد أو ما يتعلق باألعمال، فيدين هللا تعاىل به، 

نجاة، وأنه سبيل الوصول إىل السالمة، فيعتقد صحته وسالمة من سار عليه، ويعتقد ويعتقد أنه سفينة ال
أما أركان . خطأ من ضل عنه وابتعد عنه، أو أخذ منه بعضاً دون بعض، فهذا وجه دخوله يف العقيدة

اإلسالم فهي مشهورة، ومل يدخلوها يف العقيدة ما عدا الركن األساسي الذي هو الشهادتان، فإما 
اس العقيدة وأساس التوحيد، خبالف األركان العملية كالصالة والزكاة والصوم واحلج واجلهاد أس

واألمر باملعروف والنهي عن املنكر وما أشبهها، فهذه من األعمال فجعلوها من الفروع، ولكن هي يف 
ضرورة، فيخرج احلقيقة من العقيدة ألا أسس للعقيدة، وألن إنكارها إنكار لشيء معلوم من الدين بال

املنكر له من امللة ويدخل يف الكفر والعياذ باهللا، وذلك ألا ملا كانت أدلتها واضحة، واملسلمون تلقوها 
ولو وجد من ينكرها، فإن أولئك الذين أنكروها قد خالفوا . بالقبول؛ مل يكن هناك جمال إلنكارها

لصوفية الذين قالوا إن الصالة ليست هي املعقول واملنقول، وكذلك الذين تأولوها كالفالسفة وبعض ا
هذه األفعال، إمنا املراد ا اتصال القلب بالرب، وفسروا احلج بأنه حج القلوب إىل عالم الغيوب 

وأسقطوا بذلك هذه األركان الظاهرة اليت تعلمها املسلمون من نبيهم صلى اهللا عليه وسلم، ولكن نفرة 
هلا أوجب أا ال تذكر يف العقائد، فاقتصر أهل العقائد على املسلمني من هذه األقوال واستبشاعهم 

  أركان اإلميان الستة،

)٢/١٤٠(  

  

اإلميان باهللا واإلميان باليوم اآلخر، فإذا اجتمع هذان تبعتهما بقية : وأصلها كما تقدم وتكرر أصالن
حققها املسلم أصبح من األركان، ولكنهم فصلوا يف كثري منها وأمجلوا يف بعض منها لقلة اخلالف، وإذا 
  .......أهل العقيدة السليمة، وأصبح من أهل االستقامة الذين هم على سبيل النجاة

  اإلميان بعلم اهللا األزيل
…  

وعلى العبد أن يعلم أن اهللا قد سبق علمه يف كل كائن من خلقه : ( قوله: [قال املؤلف رمحه اهللا تعاىل
يه ناقض وال معقب وال مزيل، وال مغري وال حمول، وال ناقص وال فقدر ذلك تقديراً حمكماً مربماً، ليس ف

هذا بناء على ما تقدم من أن اهللا تعاىل قد سبق علمه بالكائنات وأنه ). زائد من خلقه يف مساواته وأرضه 
قدر اهللا مقادير اخللق قبل أن خيلق : (قدر مقاديرها قبل خلقها، كما قال صلى اهللا عليه وسلم 

، فيعلم أن اهللا قد علم أن األشياء تصري )ألرض خبمسني ألف سنة، وعرشه على املاءالسماوات وا
موجودة ألوقاا على ما اقتضته حكمته البالغة فكانت كما علم، فإن حصول املخلوقات على ما فيها 



 خلَق وهو أَال يعلَم من: من غرائب احلكم ال يتصور إال من عامل قد سبق علمه على إجيادها، قال تعاىل
 بِريالْخ يفإن اهللا تعاىل ال : وأنكر غالة املعتزلة أن اهللا كان عاملاً يف األزل، وقالوا]. ١٤:امللك[اللَّط

: يعلم أفعال العباد حىت يفعلوا، تعاىل اهللا عما يقولون علواً كبرياً، قال اإلمام الشافعي رضي اهللا عنه
فاهللا تعاىل يعلم أن هذا مستطيع ).  به خصموا، وإن أنكروا كفرواناظروا القدرية بالعلم، فإن أقروا(

يفعل ما استطاعه فيثيبه، وهذا مستطيع ال يفعل ما استطاعه فيعذبه، فإمنا يعذبه ألنه ال يفعل مع القدرة 
  . ......وقد علم اهللا ذلك منه، ومن ال يستطيع ال يأمره وال يعذبه على ما مل يستطعه

  ة العبد وسبق علم اهللا مبا هو عاملال منافاة بني قدر
…  

)٢/١٤١(  

  

فيلزم أن يكون العبد قادراً على تغيري علم اهللا، ألن اهللا علم أنه ال يفعل، فإذا قدر على : وإذا قيل 
هذه مغلطة، وذلك أن جمرد مقدرته على الفعل ال تستلزم تغيري : الفعل قدر على تغيري علم اهللا؟ قيل

ظن تغيري العلم إذا وقع الفعل، ولو وقع الفعل لكان املعلوم وقوعه ال عدم وقوعه، العلم، وإمنا يظن من ي
فيمتنع أن حيصل وقوع الفعل مع علم اهللا بعدم وقوعه، بل إن وقع كان اهللا قد علم أنه يقع، وإن مل يقع 

اقع، فيمتنع أن يقع كان اهللا قد علم أنه ال يقع، وحنن ال نعلم علم اهللا إال مبا يظهر، وعلم اهللا مطابق للو
شيء يستلزم تغيري العلم، بل أي شيء وقع كان هو املعلوم، والعبد الذي مل يفعل مل يأت مبا يغري العلم، 

فما انعدم : وإذا قيل. بل هو قادر على فعل مل يقع، ولو وقع لكان اهللا قد علم أنه يقع ال أنه ال يقع
ليس األمر كذلك، بل : قيل.  وقوعه قدر على تغيري العلموقوعه يعلم اهللا أنه ال يقع، فلو قدر العبد على

العبد يقدر على وقوعه وهو مل يوقعه، ولو أوقعه مل يكن املعلوم إال وقوعه، فمقدور العبد إذا وقع مل يكن 
املعلوم إال وقوعه، وهؤالء فرضوا وقوعه مع العلم بعدم وقوعه، وهو فرض حمال، وذلك مبرتلة من 

فإذا كان وقوعه مع علم الرب : فإن قيل. مع عدم وقوعه وهو مجع بني النقيضنيافرض وقوعه : يقول
لفظ احملال جممل، وهذا ليس حماال لعدم استطاعته له وال لعجزه : قيل. بعدم وقوعه حماالً مل يكن مقدوراً

قع، وإذا مل عنه وال المتناعه يف نفسه، بل هو ممكن مقدور مستطاع، ولكن إذا وقع كان اهللا عاملاً بأنه سي
يقع كان عاملاً بأنه ال يقع، فإذا فرض وقوعه مع انتفاء الزم الوقوع صار حماالً من جهة إثبات امللزوم 

أن ال يبقى أحد قادراً على شيء ال : مما يلزم هؤالء. بدون الزمه، وكل األشياء ذا االعتبار هي حمال
كذا ال يلزم من علمه ذلك انتفاء قدرته على الرب وال اخللق، فإن الرب إذا علم من نفسه أنه سيفعل 

  تركه، وكذلك إذا علم من نفسه أنه ال يفعله ال يلزم منه انتفاء قدرته

)٢/١٤٢(  



  

الكالم األول يتعلق بعلم اهللا تعاىل ]. على فعله، فكذلك ما قدره من أفعال عباده، واهللا تعاىل أعلم
 وهو أن اهللا تعاىل علم أن اخللق عاملون بعلمه القدمي التقدير العام،: باألشياء قبل وقوعها ويسمى هذا

الذي سبق كل شيء، علم أعماهلم وعلم عددهم وعلم عدد املخلوقات، وأحصى ذلك قبل أن يوجدوا، 
وخلق القلم وأمره أن يكتب، وجرى يف تلك الساعة مبا هو كائن إىل يوم القيامة، هذا ما يؤمن به 

ما أَصاب من مصيبة في اَألرضِ وال في : اهر مثل قول اهللا تعاىلدليل ذلك من القرآن ظ. املسلمون
أَلَم تعلَم أَنَّ اللَّه يعلَم ما في : ، ومثل قوله تعاىل]٢٢:احلديد[أَنفُِسكُم إِلَّا في كتابٍ من قَبلِ أَنْ نبرأَها 

وعنده : ، ومثل قوله تعاىل]٧٠:احلج[ إِنَّ ذَلك علَى اللَّه يِسري السماِء واَألرضِ إِنَّ ذَلك في كتابٍ
مفَاتح الْغيبِ ال يعلَمها إِلَّا هو ويعلَم ما في الْبر والْبحرِ وما تسقُطُ من ورقَة إِلَّا يعلَمها وال حبة في 

، واآليات يف هذا كثرية تفيد سعة ]٥٩:األنعام[بٍ وال يابِسٍ إِلَّا في كتابٍ مبِنيٍ ظُلُمات اَألرضِ وال رطْ
  .علم اهللا باألشياء قبل وجودها

  غالة املعتزلة ينكرون علم اهللا يف األزل
…  

)٢/١٤٣(  

  

 وقال ذكر أن غالة املعتزلة املتقدمني أنكروا هذا النوع وزعموا أن اهللا ال يعلم األشياء حىت توجد،
يعلم عموم األشياء وال يعلم تفاصيلها، ومقتضى : إنه يعلم الكليات وال يعلم اجلزئيات، أي: بعضهم

هذا أنه يعلم عدد اخللق ولكن ال يعلم تفاصيل أعماهلم، فإذا علم أن هذه القبيلة يبلغ عددها كذا 
واللَّه بِكُلِّ شيٍء عليم : اهللاوهذا يعترب تنقصاً لعلم . وكذا، فال يعلم أعمال هذا اإلنسان حىت يعملها

، فيلزم التنقص إذا وصف بأنه ال يعلم األشياء إال ]٧٨:التوبة[، وأَنَّ اللَّه علَّام الْغيوبِ ]٢٨٢:البقرة[
: هؤالء الذين أنكروا العلم السابق األزيل هم الذين عناهم اإلمام الشافعي يف هذه الكلمة. بعد حدوثها

هل تقرون بأن اهللا بكل شيء عليم؟ : ، يعين)علم، فإن أقروا به خصموا، وإن أنكروا كفرواناظروهم بال(
هل تقرون بأن اهللا عامل بكل شيء؛ ألن اهللا عالم الغيوب، وأن اهللا يعلم ما كان وما سيكون وما مل يكن 

لتفاصيل داخل يف لو كان كيف يكون؟ هل تقرون بسعة علم اهللا تعاىل؟ فإن أقروا خصموا، فإن العلم با
ذلك، وإن جحدوا كفروا، وذلك ألم إذا جحدوا علم اهللا تعاىل لزمهم أن يصفوه بالعجز وباجلهل، 
وبأنه يكون يف الوجود ما ال يريد، فيلزم من ذلك التنقص، وال شك أنه إنكار لألدلة، فيكونون بذلك 

تعاىل بأنه بكل شيء عليم، ولكنهم وقد أقر األشعرية بوصف اهللا . كفاراً جاحدين لصفات اهللا تعاىل
أنكروا بعض الصفات الفعلية، أما املعتزلة فأنكروا صفة العلم هللا سبحانه وتعاىل، ووصفوه بأنه ال جيهل؛ 



  !هكذا يف معتقدام
  شبهات القدرية حول علم اهللا السابق

…  

)٢/١٤٤(  

  

ان يعمل كذا وأنه يعمل كذا، فال إذا علم اهللا أن هذا اإلنس: بعد ذلك أخذوا يوردون شبهات ويقولون
فإذا كان قادراً على أن يرده فلم يرده، . بد أن يكون قادراً على أن يرده أو غري قادر على أن يرده

وإذا مل يكن قادراً، أصبح موصوفاً بالعجز، وما أشبه ذلك من . أصبح قد رضي بأفعاله اليت هي املعاصي
وقد ذكر املؤلف . سنة الذين يصفون اهللا تعاىل بالعلم القدميهذه التشكيكات اليت يوردوا على أهل ال

إن كل ما وقع فإنه مراد، ولكن من ذلك ما هو : جواب أهل السنة عن ذلك، فإن أهل السنة يقولون
مراد وحمبوب كالطاعات، ومنه ما هو مراد ومقدر كاملعاصي، فمن املراد املقدر ما علمه اهللا وقدره 

ه كرهه شرعاً ومل حيبه، وتوعد عليه، والعبد عندما زاوله يوصف بأنه كافر أو وقضاه على العبد، ولكن
عاص أو جمرم أو فاسق أو خاطئ أو مذنب، حيث ارتكب هذا وفعله بقدرة واختيار مستطاع له، فهو 
الذي يعاتب ويعاقب عليه، هذا هو معتقد أهل السنة يف هذا، وال يلزم من إرادته كوناً أن حيبه وأن 

واهللا تعاىل كما تقدم قد أعطى العبد قدرة يستطيع ا مزاولة أعماله، فالعبد هو . وأن يريده شرعاًيقدره 
املؤمن والكافر، والرب والفاجر، واملصلي والصائم، وللعباد قدرة على أفعاهلم وهلم إرادة، ولكن اهللا تعاىل 

ه البالغة أضل قوماً بعدله، هو الذي خلقهم وخلق قدرم وإرادم ولو شاء هلداهم، ولكنه حلكمت
وأعطى كالً منهم من . وهدى قوماً بفضله، فله النعمة على من هداه، وله احلكمة على من أضله

االستطاعة ما يزاول به أعماله، وهذا قد تكرر معنا يف الرد على هؤالء الذين يطيلون اجلدل يف مثل علم 
 الوجود مراد قدراً، وكل ما هو حادث فهو معلوم هللا إن مجيع ما يف: اهللا تعاىل وإرادته، فنحن إذا قلنا

قبل أن توجد املخلوقات ومراد كوناً وقدراً؛ حبيث إن اهللا قدره وإنه لو شاء ما حصلت هذه األشياء، 
فإنه سبحانه لقدرته ال ميكن أن توجد معصية قسراً عليه بدون رضاه أو بدون تقديره، ولكنه حلكمته 

  جعل هؤالء من أهل الذنوب

)٢/١٤٥(  

  

وهؤالء من أهل احلسنات حلكمة منه، وال شك أن الذين اختاروا هذا والذين اختاروا هذا هلم نوع من 
فهذه الدرجة اليت . هذا االختيار ليستحقوا ثواباً أو عقاباً، وحكمة اهللا تعاىل خفية ال يطلع عليها العباد



ما كتبه اهللا يف اللوح احملفوظ ال : غري، يعين يقالذكرنا وهذه املرتلة اليت هي العلم السابق هو الذي ال يت
: ، هذا يف املصائب، ويقول]٥١:التوبة[قُلْ لَن يصيبنا إِلَّا ما كَتب اللَّه لَنا : ميكن تغيريه، يقول اهللا تعاىل

 اكُما آتوا بِمحفْرال تو كُما فَاتلَى ما عوأْسال تكَيعلقمة يف قوله تعاىلويقول]. ٢٣:احلديد[ل  : نمو
 هقَلْب دهي بِاللَّه نمؤا من عند اهللا فريضى ويسلم، يعين] ١١:التغابن[يهو الرجل تصيبه املصيبة فيعلم أ :

يستسلم ملا أصابه بقضاء اهللا تعاىل وبقدره، فيكون بذلك قد اتقى اهللا حق تقاته، وقد علم أن ما حدث 
وقد تقدم . وبتقديره، وفعل ما يقدر عليه وما هو مأمور به، واستسلم ألمر اهللا تعاىلفهو بأمر اهللا تعاىل 

لنا وتكرر أن إمياننا بالقضاء والقدر ال يستلزم أن نترك األسباب واألفعال واألعمال اليت نعملها، كما 
ألخروية، أننا ال نترك األسباب احلسية يف طلب املعاش؛ فكذلك يف طلب األجر األخروي واحلسنات ا

فالعبد مأمور بأن يفعلها مع إميانه بأا مقدرة وأا ستأتيه، ويؤمن بأن املصائب اليت وقعت عليه ال بد 
آل [قُلْ لَو كُنتم في بيوتكُم لَبرز الَّذين كُتب علَيهِم الْقَتلُ إِلَى مضاجِعهِم : منها، لقوله تعاىل

، وهذا ]٧٨:النساء[نما تكُونوا يدرِكُّم الْموت ولَو كُنتم في بروجٍ مشيدة أَي: ، ولقوله]١٥٤:عمران
، فتبني أن التحصن ]٧٧:النساء[ربنا لم كَتبت علَينا الْقتالَ لَوال أَخرتنا إِلَى أَجلٍ قَرِيبٍ : يف الذين قالوا

  فعلى كل حال فإن اإلميان بسعة علم اهللا تعاىل وواسع علمه بتفاصيل. رهال يدفع قدر اهللا تعاىل الذي قد

)٢/١٤٦(  

  

  .املخلوقات، ال ينايف فعل األسباب وحدوث املسببات بعد أسباا
  اإلميان بالقدر وسبق علم اهللا من عقد اإلميان واالعتراف بربوبية اهللا

…  
إلميان وأصول املعرفة، واالعتراف بتوحيد اهللا تعاىل وذلك من عقد ا: ( قوله: [قال املؤلف رمحه اهللا تعاىل

وكَانَ أَمر : ، وقال تعاىل]٢:الفرقان[وخلَق كُلَّ شيٍء فَقَدره تقْديرا : وربوبيته، كما قال تعاىل يف كتابه
لمه بالكائنات قبل اإلشارة إىل ما تقدم من اإلميان بالقدر وسبق ع] ). ٣٨:األحزاب[اللَّه قَدرا مقْدورا 

أن تؤمن باهللا ومالئكته وكتبه ورسله : (خلقها، قال صلى اهللا عليه وسلم يف جواب السائل عن اإلميان
يا عمر ؛ : (، وقال صلى اهللا عليه وسلم يف آخر احلديث)واليوم اآلخر، وتؤمن بالقدر خريه وشره

]. رواه مسلم) تاكم يعلمكم دينكمفإنه جربيل أ: اهللا ورسوله أعلم، قال: أتدري من السائل؟ قال
......  

  أحاديث ذم القدرية
…  

)٢/١٤٧(  



  

ال يتم التوحيد واالعتراف : أي) واالعتراف بتوحيد اهللا وربوبيته: (وقوله: [قال املؤلف رمحه اهللا
د بالربوبية إال باإلميان بصفاته تعاىل، فإن من زعم خالقاً غري اهللا فقد أشرك، فكيف مبن يزعم أن كل أح

روى أبو داود عن ابن عمر . وهلذا كانت القدرية جموس هذه األمة، وأحاديثهم يف السنن! خيلق فعله؟
القدرية جموس هذه األمة؛ إن مرضوا فال تعودوهم، وإن ماتوا فال : (عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

 رسول اهللا صلى اهللا قال: وروى أبو داود أيضا عن حذيفة بن اليمان رضي اهللا عنه قال). تشهدوهم
ال قدر، من مات منهم فال تشهدوا : لكل أمة جموس، وجموس هذه األمة الذين يقولون: (عليه وسلم

). جنازته، ومن مرض منهم فال تعودوهم، وهم شيعة الدجال، وحق على اهللا أن يلحقهم بالدجال
ال : ( عليه وسلم قالوروى أبو داود أيضا عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا

قال رسول اهللا : وروى الترمذي عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال). جتالسوا أهل القدر وال تفاحتوهم
، لكن كل )املرجئة والقدرية: صنفان من بين آدم ليس هلما يف اإلسالم نصيب: (صلى اهللا عليه وسلم

:  فعن ابن عباس رضي اهللا عنهما أنه قال.أحاديث القدرية املرفوعة ضعيفة وإمنا يصح املوقوف منها
، وهذا ألن اإلميان بالقدر )القدر نظام التوحيد، فمن وحد اهللا وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده(

يتضمن اإلميان بعلم اهللا القدمي وما أظهر من علمه خبطابه وكتابة مقادير اخلالئق، وقد ضل يف هذا 
الفالسفة وغريهم ممن ينكر علمه باجلزئيات أو بغري ذلك، فإن املوضع خالئق من املشركني والصابئني و
  ].ذلك كله مما يدخل يف التكذيب بالقدر

  اإلميان بالصفات متوقف على اإلميان بالقدر
…  

)٢/١٤٨(  

  

ذكر أن اإلميان بالقدر من متام اإلميان بصفات اهللا تعاىل، وأنه واجب على اإلنسان أن يؤمن بصفات اهللا، 
اخلالق وحده، ويؤمن بأنه العليم واحلكيم، وبأنه املدبر واملتصرف يف اخللق، وذلك كله فيؤمن بأنه 

يتوقف على اإلميان بالقدر؛ ألن القدر إذا قلنا إنه يدخل فيه قدرة اهللا ويدخل فيه علم اهللا، فإنكار قدرة 
رف يف الكون بدون اهللا تعاىل إنكار لصفاته ووصف له بالعجز سبحانه وتعاىل، وبأنه يكون معه من يتص

كذلك إنكار علم اهللا وصف له تعاىل باجلهل، وذلك أيضاً غاية التنقص، فمن آمن . رضاه، وذلك شرك
بأن اهللا على كل شيء قدير، وبأن اهللا بكل شيء عليم، آمن بأنه عزيز حكيم، وبأنه هو الذي نظم اخللق 

ي والفاجر والتقي، وهو الذي قدر وهو الذي يتصرف يف الكون وحده، وهو الذي يعلم السعيد والشق
املقادير وأوجدها، فيلزمه واحلال هذه أن يعلم أن هذه املصائب اليت حتدث حتدث بعلم اهللا، وأا مىت 



: وقعت فليس منها مفر وال حميد، وألجل ذلك أمر النيب عليه الصالة والسالم باإلميان ذا األمر بقوله
واعلم أن األمة لو : (، وقال البن عباس يف حديثه املشهور)مرهوأن تؤمن بالقدر خريه وشره وحلوه و(

اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء مل ينفعوك إال بشيء قد كتبه اهللا لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك 
، يعين يبست الصحف )بشيء مل يضروك إال بشيء قد كتبه اهللا عليك، رفعت األقالم وجفت الصحف

. م فلم يبق كتابة، بل األمر قد فرغ منه وقد عرف أهل اجلنة من أهل النارمما كتب فيها، ورفعت األقال
صنف أنكروا العلم وصنف أنكروا القدرة، : فاإلميان بالقدر من متام اإلميان باهللا، والذين أنكروه صنفان

لكليات إن اهللا ال يعلم األشياء حىت توجد أو إنه يعلم ا: فالذين أنكروا العلم هم الغالة الذين يقولون
دون اجلزئيات، وهم غالة املعتزلة قدمياً؛ منهم عمرو بن عبيد ومنهم غيالن القدري ومنهم معبد اجلهين 

مث جاء بعدهم املعتزلة الذين أخذوا منهم بعض األشياء . ، فهؤالء موصوفون بأم من غالة القدرية
  فأنكروا قدرة اهللا

)٢/١٤٩(  

  

عتزيل وأبو هاشم اجلبائي ومنهم القاضي عبد اجلبار اهلمداين ومنهم عموماً، ومنهم أبو اهلذيل العالف امل
اجلاحظ املشهور وأشباههم، هؤالء من املعتزلة الذين أنكروا قدرة اهللا، وألجل ذلك قال اإلمام أمحد 

  .، يعين أن اإلميان بقدرة اهللا إميان بالقدر)القدر قدرة اهللا: (رمحه اهللا
  ت خالق غري اهللامشاة القدرية للمجوس يف إثبا

…  
وعلى قول هؤالء املعتزلة يكون هناك من خيلق مع اهللا، وال يكون اهللا هو الذي خيلق وحده، وعقيدة 

املعتزلة أن كل إنسان خيلق فعله، وأن اهللا ال يقدر على أفعال العباد، وأنه ال يستطيع أن يهدي هذا وال 
 العبد أن يعصي وأراد اهللا أال يعصي غلبت قدرة يضل هذا، وأن قدرة العبد تغلب قدرة اهللا، فإذا أراد

العبد على قدرة اخلالق تعاىل، فهذا هو معتقدهم يف أن العبد خيلق أفعاله دون أن يكون هللا قدرة على 
إنه لو خلق األفعال يف العبد مث عذبه عليها العترب ظاملاً له، : ويزعمون أن هذا هو العدل فيقولون. رده

 القدر حىت جعلوا هنالك من خيلق مع اهللا تعاىل، ومل جيعلوا اخللق واألمر هللا، وهذا هو سبب غلوهم يف
، فاخللق هللا وحده واألمر الذي هو الشرع ]٥٤:األعراف[أَال لَه الْخلْق واَألمر : فخالفوا قول اهللا تعاىل

ه األحاديث ، وهذ)القدرية جموس هذه األمة: (وألجل ذلك وردت هذه األحاديث يف أن. هللا وحده
أا من كالم : مروية يف السنن ولكن فيها مقال فال يثبت رفعها، وإمنا الصحيح أا موقوفة، يعين

وال شك أن كالم الصحابة معترب؛ وذلك ألم هم الذين شاهدوا نزول الوحي، وهم الذين . الصحابة
إم جيعلون مع : القدرية وقالوانقلوا لنا الشرع عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، فإذا حذرونا من هؤالء 



اهللا من خيلق وإم جموس هذه األمة؛ مل يقولوا ذلك إال عن توقيف، وال بد أم عرفوا ذلك عن طريق 
. الرسول صلى اهللا عليه وسلم وعن طريق شريعته، هذا هو السبب يف كون أقواهلم أصبحت معتربة

  ويسمون- أول الكتاب ومعىن كوم جموس هذه األمة أن اوس كما تقدم يف

)٢/١٥٠(  

  

النور خلق اخلري، والظلمة خلقت الشر، فيدعون أن اخللق :  يدعون أن اخللق صدر عن اثنني-الثانوية
اهللا هو الذي خلق اإلنسان ولكن اإلنسان خيلق أعماله وأفعاله، : القدرية يقولون. صادر عن خالقني

واللَّه خلَقَكُم وما : خملوقة هللا تعاىل، وخيالفون قول اهللا تعاىلفيجعلون مع اهللا من خيلق وال جيعلون األفعال 
يقول . ، وقد تقدم أم خيشون بذلك أن حيتج حمتج بالقدر على املعاصي]٩٦:الصافات[تعملُونَ 
لى إم ملا اعتقدوا هذا االعتقاد السيئ، وهو أن العبد هو املستقل بفعله، وأن اهللا ليس بقادر ع: العلماء

أن خيلق أفعال العباد ال خرياً وال شراً، خلى الشيطان بينهم وبني األعمال فأصبحوا يتعبدون ويكثرون 
من التمسك، ويأتون بأنواع التنفالت والقربات، ويبتعدون عن احملرمات صغائرها وكبائرها، ألن من 

 يف النار، ويسمون ذلك عقيدم أن اإلصرار على الصغرية يصريها كبرية، وأن الكبرية توجب اخللود
إنفاذ الوعيد، فالوعيد الذي ورد يف الشرع ال بد أن ينفذ، ومن توعده اهللا بأية عذاب فإنه حيكم خبلوده 

وما هم : فأهل املعاصي عندهم خملدون يف النار ال خيرجون منها، ويستدلون مبثل قول اهللا تعاىل. يف النار
يرِيدونَ أَنْ يخرجوا من النارِ وما هم بِخارِجِني منها : ، وبقوله]١٦٧:البقرة[بِخارِجِني من النارِ 

، وما علموا أن ]٢٢:احلج[كُلَّما أَرادوا أَنْ يخرجوا منها من غَم أُعيدوا فيها : ، وبقوله]٣٧:املائدة[
ا العصاة الذين أذنبوا ذنوباً فسيأتينا أم هذه اآليات يف الكفار الذين حكم بأم خملدون فيها، أم

خيرجون من هذه بشفاعة الشافعني، وبرمحة أرحم الرامحني، وبكل حال فهؤالء جموس هذه األمة، وهذا 
أن : وأما خمافتهم أن حيتج حمتج بالقدر على فعل املعاصي، فقد ذكرنا أن من عقيدة أهل السنة. هو قوهلم

سبت إليه مباشرة ونسبت إىل اهللا تعاىل تقديراً، وملا كانت تنسب إىل املعاصي إذا صدرت عن العبد ن
  العبد مباشرة وإجياداً استحق

)٢/١٥١(  

  

ذلك العبد أن يعاتب عليها وأن يعاقب، وكذلك الطاعات تنسب إىل العبد مباشرة وتنسب إىل اهللا خلقاً 
ف بذلك أن كلتا الطائفتني وتقديراً، وإذا كان كذلك فال حجة للمجربة على فعل الذنوب، ونعر

أعين القدرية الذين ينفون قدرة اهللا على أفعال العباد، واربة الذين يعذرون العبد يف األفعال : خاطئة



إن له اختياراً لكن اختياره : ويقولون إن تعذيبه على أفعاله ظلم، حيث إنه ليس له أية اختيار، فنقول
وأما : [قال املؤلف رمحه اهللا تعاىل. كن قدرته مغلوبة بقدرة اهللامسبوق باختيار اهللا تعاىل، وله قدرة ول

قدرة اهللا على كل شيء فهو الذي يكذب به القدرية مجلة، حيث جعلوه مل خيلق أفعال العباد فأخرجوها 
عن قدرته وخلقه، والقدر الذي ال ريب يف داللة الكتاب والسنة واإلمجاع عليه، وأن الذي جحدوه هم 

ما قدره اهللا من مقادير العباد، وعامة ما يوجد من كالم الصحابة واألئمة : ضة بال نزاع هوالقدرية احمل
يف ذم القدرية يعىن به هؤالء، كقول ابن عمر رضي اهللا عنهما ملا قيل له يزعمون أن ال قدر وأن األمر 

  )].أخربهم أين منهم بريء وأم مين برآء: (أنف
  لقدر املطابق للعلماألصول اليت يقتضيها اإلميان با

…  

)٢/١٥٢(  

  

أنه عامل باألمور : أحدها: والقدر الذي هو التقدير املطابق للعلم يتضمن أصوالً عظيمة: [قال املؤلف
أن التقدير : الثاين. املقدرة قبل كوا، فيثبت علمه القدمي، ويف ذلك الرد على من ينكر علمه القدمي

 صفاا املعينة املختصة ا، فإن اهللا قد جعل لكل شيء قدراً يتضمن مقادير املخلوقات، ومقاديرها هي
، فاخللق يتضمن تقدير الشيء يف نفسه بأن جيعل ]٢:الفرقان[وخلَق كُلَّ شيٍء فَقَدره تقْديرا : قال تعاىل

، كان له قدراً، وتقديره قبل وجوده، فإذا كان قد كتب لكل خملوق قدره الذي خيصه يف كميته وكيفيته
! إنه يعلم الكليات دون اجلزئيات: ذلك أبلغ يف العلم باألمور اجلزئية املعينة، خالفاً ملن أنكر ذلك وقال

أنه يتضمن أنه أخرب بذلك وأظهره قبل وجود : الثالث. فالقدر يتضمن العلم القدمي والعلم باجلزئيات
ألمور قبل وجودها علماً مفصالً، فيدل املخلوقات إخباراً مفصالً، فيقتضي أنه ميكن أن يعلم العباد ا

! ذلك بطريق التنبيه على أن اخلالق أوىل ذا العلم، فإنه إذا كان يعلم عباده بذلك فكيف ال يعلمه هو؟
أنه يدل على : اخلامس. أنه يتضمن أنه خمتار ملا يفعله حمدث له مبشيئته وإرادته، ليس الزماً لذاته: الرابع

: االستدالل ذه اآليات على القدر]. كان بعد أن مل يكن، فإنه يقدره مث خيلقهحدوث هذا املقدور وأنه 
: ، والقدر معناه]٤٩:القمر[، إِنا كُلَّ شيٍء خلَقْناه بِقَدرٍ ]٢:الفرقان[وخلَق كُلَّ شيٍء فَقَدره تقْديرا 

مىت حتدث هذه الطاعة، :  األعمال، أيأن اهللا قدر: حتديد الشيء وتقدير مدته وتقدير زمانه، ومعناه
ومىت تنتهي، وقدر األعمار، فعمر اإلنسان ال يزيد عما قدره اهللا وكتبه وال ينقص، وقدر الوفيات 

وأسباا وجعلها مكتوبة؛ بأن هذا اإلنسان ال بد أن ميوت بكذا وكذا، وليس له مفر مما كتبه اهللا عليه 
أرأيت أدوية نتداوى ا ورقى نسترقي ا، ! يا رسول اهللا:  قالأن رجالً: (وورد أيضاً. وما أشبه ذلك

  هي: هل ترد من قدر اهللا شيئاً؟ فقال



)٢/١٥٣(  

  

هي مكتوبة، يعين قدر اهللا أن هذا يصاب مبرض وأن املرض يعاجل بكذا وكذا، فهو : أي) من قدر اهللا
 اهللا عليه وسلم بالتداوي يف مقدر ومكتوب أن يزول املرض ذا السبب، وألجل ذلك أمر النيب صلى

، فتعاطي هذه )تداووا عباد اهللا وال تتداووا باحلرام، فإن اهللا مل يرتل داء إال أنزل له شفاء: (قوله
أنا سوف أترك هذا الفعل وال بد : األسباب ال ينايف أن العبد مكتوب عليه ما هو فاعل، وال يقول إنسان

لو رأيت إنساناً عزم على ترك .  كلياً نقص يف العقلألن ترك األسباب! يل من حصول ما كتب يل
إذا قدر اهللا أين أتغذى فسأتغذى بدون ذلك، وإذا كان اهللا : األكل والشرب واللباس وحنو ذلك، وقال

هذا نقص : نقول! قد قدر يل ذلك فال حاجة إىل أن أطعم وإىل أن أشرب وإىل أن ألبس وإىل غري ذلك
جعلها اهللا أسباباً حسية وأمر بتعاطيها وأباحها، فال يكون شبع إال بواسطة يف العقل؛ ألن هذه األشياء 

األكل، وال ري إال بواسطة الشرب، وال ولد إال بواسطة النكاح، وكذلك األرزاق اليت أمر باالكتساب 
هلا، فإنه أمر بفعل هذه األسباب حىت حيصل من آثارها الرزق، ولو كان هو الذي قدرها وهو الذي 

، ]٦٤-٦٣:الواقعة[أَأَنتم تزرعونه أَم نحن الزارِعونَ * أَفَرأَيتم ما تحرثُونَ : ، كما يف قوله تعاىليسرها
يغرسون األشجار ويسقوا ويبذرون احلبوب وينبتوا، فأضاف إليهم الفعل، : فذكر أم يزرعون، أي

لذلك حىت تصري منبتة ومثمرة وحنو ذلك، وهو الذي ولكن أخرب بأنه هو الذي جعل هذه األرض قابلة 
لَو نشاُء جعلْناه أُجاجا : أوجد هذا املاء الذي به هذا الشراب، ولو شاء لغريه كما يف قوله تعاىل

فأصبح اإلميان ذا القدر . يعين ملحاً أجاجاً ال يصلح للشرب وال للسقي وال لغري ذلك] ٧٠:الواقعة[
بأن تفاصيل األشياء معلومة وموجودة هللا تعاىل، ولكن ال تترك األسباب احلسية، بل يقتضي أن نعلم 

  . ......يفعلها اإلنسان ويعلم أا مقدرة من اهللا، وأنه هو الذي أمر ا ويسرها
…  

)٢/١٥٤(  

  

  ]٣١[شرح العقيدة الطحاوية 
تسيطر على القلب، فعلى املؤمن التكذيب بالقدر والتشكيك يف علم اهللا مرض من األمراض اخلبيثة اليت 

أن يتخذ أسباب الوقاية من ذلك، وإذا طرأ عليه مرض فعليه أن يعاجله بكتاب اهللا وسنة رسوله كما 
  .ذكر العلماء

  أهل السنة يف القدر وسط بني القدرية واجلربية
…  



ب املنت وصاحب ال نزال يف أحد أركان اإلميان، وهو ركن اإلميان بالقضاء والقدر، وقد توسع فيه صاح
طائفة تغلو يف اإلثبات وطائفة تغلو يف النفي، : الشرح؛ وذلك ألن اخلالف فيه مع طائفتني مشهورتني

والذين يغلون يف النفي طائفتان أيضاً، منهم من ينفي العلم ومنهم من ينفي القدرة، وكل هذه الطوائف 
 بني اجلربية والقدرية، فاجلربية نفوا وقد هدى اهللا أهل السنة فتوسطوا يف باب القدر. مبتدعة ضالل

قدرة العبد وجعلوه جمبوراً ليس له أي اختيار، وجعلوه يعاقب على ما مل يفعل ويثاب على ما ليس له فيه 
وأما القدرية فإم نفوا قدرة اهللا عز وجل . اختيار، فجعلوا حركته كحركة الشجر الذي حتركه الرياح

تعاىل بالعجز عن اهلداية وعن التصرف يف اخللق كما يريد، فألجل على أفعال العباد، ووصفوا رم 
 تذكر -وإن مل يصح رفعها- شبيهني باوس، ووردت فيهم آثار وأحاديث -كما سبق-ذلك كانوا 

إن مرضوا فال : (أم جموس هذه األمة، وأم خلصلتهم هذه ينبغي مقاطعتهم، كما يف تلك األحاديث
فهذا يدل على أن على أهل السنة مقاطعتهم، ومعلوم أن عيادة ). تشهدوهمتعودوهم وإن ماتوا فال 

املريض من حق املسلم على املسلم وكذلك أن يتبع جنازته إذا مات، ولكن قاطع الصحابة وتالمذم 
هؤالء؛ وذلك ألم أتوا بأمر شنيع، وهو تعجيز اهللا عز وجل واامه بعدم القدرة، وتفضيل قدرة العباد 

عن أن خيلق املعصية مث :  يريدون أن يرتهوا رم عن الظلم، أي-يف زعمهم-درته، ولو كانوا على ق
وقد ذكرنا أن أهل السنة وسط يف باب القدر بني اجلربية والقدرية، وذلك ألم آمنوا ! يعاقب عليها

  بقدرة اهللا على كل شيء، مث مع ذلك اعتقدوا أن العبد له

)٢/١٥٥(  

  

ة اهللا، وأن اهللا تعاىل أعطى العباد قدرة يزاولون ا أعماهلم، فبتلك القدرة يفعلون قدرة مغلوبة بقدر
للعبد قدرة وله إرادة، : فيقال! األعمال اليت يثاب العبد عليها أو يعاقب ولو كانت مغلوبة بقدرة اهللا

عليها أن يثاب وقدرة اهللا وإرادته غالبة على قدرة العبد وعلى إرادته، وتلك القدرة هي اليت يستحق 
على الطاعة ويعاقب على املعاصي، ولوال تلك القدرة لبطلت حكمة اهللا ولبطل شرع اهللا، وذلك ألن 
اهللا تعاىل قد شرع الشرائع، وقد أرسل الرسل وأنزل الكتب وضمنها أوامر ونواهي، فال بد أن يكون 

منا بأن اهللا تعاىل أقدر العباد على ما هذا األمر والنهي موجهاً إىل من يستطيع مزاولته، وإذا آمنا بذلك آ
  . ......هم قادرون عليه وأعطاهم القدرة اليت تناسبهم، فبها يثابون وا يعاقبون

  أمراض القلوب يف باب القدر
…  

فويل ملن صار : ويف نسخة-فويل ملن ضاع له يف القدر سقيماً : ( قوله: [يقول املؤلف رمحه اهللا تعاىل
).  لقد التمس بومهه يف فحص الغيب سرا كتيماً وعاد مبا قال فيه أفاكاً أثيماً - سقيماًقلبه يف القدر قلباً



أَومن كَانَ ميتا فَأَحييناه وجعلْنا : القلب له حياة وموت ومرض وشفاء، وذلك أعظم مما للبدن قال تعاىل
كان ميتاً : أي] ١٢٢:األنعام[لظُّلُمات لَيس بِخارِجٍ منها لَه نورا يمشي بِه في الناسِ كَمن مثَلُه في ا

بالكفر فأحييناه باإلميان، فالقلب الصحيح احلي إذا عرض عليه الباطل والقبائح نفر منها بطبعه وأبغضها 
ومل يلتفت إليها، خبالف القلب امليت فإنه ال يفرق بني احلسن والقبيح، كما قال عبد اهللا بن مسعود 

، وكذلك القلب املريض بالشهوة )هلك من مل يكن له قلب يعرف به املعروف واملنكر: (ضي اهللا عنهر
  ]. ......فإنه لضعفه مييل إىل ما يعرض له من ذلك حبسب قوة املرض وضعفه

  مرض القلب ناتج إما عن شهوة أو شبهة
…  
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 شهوة ومرض شبهة، وأردؤها مرض مرض: ومرض القلب نوعان كما تقدم: [قال املؤلف رمحه اهللا
الشبهة، وأردأ الشبه ما كان من أمر القدر، وقد ميرض القلب ويشتد مرضه وال يعرف به صاحبه 

وعالمة ذلك أنه ال . الشتغاله وانصرافه عن معرفة صحته وأسباا، بل قد ميوت وصاحبه ال يشعر مبوته
 الباطلة، فإن القلب إذا كان فيه حياة تأمل بورود تؤمله جراحات القبائح وال يوجعه جهله باحلق وعقائده

وقد يشعر مبرضه ولكن يشتد عليه . وما جلرح مبيت إيالم: القبيح عليه، وتأمل جبهله باحلق حبسب حياته
حتمل مرارة الدواء والصرب عليها، فيؤثر بقاء أمله على مشقة الدواء، فإن دواءه يف خمالفة اهلوى، وذلك 

وتارة يوطن نفسه على الصرب مث ينفسخ عزمه وال يستمر . س وليس له أنفع منهأصعب شيء على النف
معه لضعف علمه وبصريته وصربه، كمن دخل يف طريق خموف مفض إىل غاية األمن، وهو يعلم أنه إن 
صرب عليه انقضى اخلوف وأعقبه األمن، فهو حمتاج إىل قوة صرب وقوة يقني مبا يصري إليه، ومىت ضعف 

نه رجع من الطريق ومل يتحمل مشقتها، وال سيما إن عدم الرفيق واستوحش من الوحدة صربه ويقي
فالبصري . وهذه حال أكثر اخللق، وهي اليت أهلكتهم! أين ذهب الناس فلي أسوة م؟: وجعل يقول

عم الَّذين أَن: الصادق ال يستوحش من قلة الرفيق وال من فقده إذا استشعر قلبه مرافقة الرعيل األول
  ]].٦٩:النساء[اللَّه علَيهِم من النبِيني والصديقني والشهداِء والصالحني وحسن أُولَئك رفيقًا 

  األمر بلزوم اجلماعة هو لزوم احلق ال الكثرة
…  
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يف -عيل املعروف بأيب شامة وما أحسن ما قال أبو حممد عبد الرمحن بن إمسا: [قال املؤلف رمحه اهللا
حيث جاء األمر بلزوم اجلماعة فاملراد لزوم احلق واتباعه، وإن كان املتمسك : كتاب احلوادث والبدع

به قليالً واملخالف له كثرياً، ألن احلق هو الذي كانت عليه اجلماعة األوىل من عهد النيب صلى اهللا عليه 
وعن احلسن البصري رمحه اهللا .  كثرة أهل الباطل بعدهموسلم وأصحابه رضي اهللا عنهم، وال نظر إىل

 بني الغايل واجلايف، فاصربوا عليها رمحكم اهللا، فإن أهل السنة - والذي ال إله إال هو-السنة : (أنه قال
كانوا أقل الناس فيما مضى وهم أقل الناس فيما بقي؛ الذين مل يذهبوا مع أهل اإلتراف يف إترافهم وال 

  )].ع يف بدعهم، وصربوا على سنتهم حىت لقوا رم، فكذلك فكونوامع أهل البد
  تفصيل أمراض القلوب

…  
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الكالم يتعلق مبرض القلب وصحته، ومناسبته أن هؤالء املبتدعة ما أتوا إال من زيغ القلوب، وما صرفوا 
ت، فاهللا تعاىل قد وال شك أن أسباب املرض كثرية، ومنها تلقي الشبها. عن احلق إىل بسبب مرضها

فذكر املؤلف أن ]. ١٠:البقرة[في قُلُوبِهِم مرض فَزادهم اللَّه مرضا : ذكر أن القلوب مترض فقال تعاىل
فَال : مرض شهوة ومرض شبهة، وقد ذكر اهللا مرض الشهوة يف قوله تعاىل: مرض القلوب نوعان

، هذا مرض الشهوة، وهو الذي مييل إىل ]٣٢:األحزاب[قَلْبِه مرض تخضعن بِالْقَولِ فَيطْمع الَّذي في 
، ]٣٢:األحزاب[فَال تخضعن بِالْقَولِ : الفواحش ويطمع يف األجنبية إذا خضعت بالقول، فلذلك قال

وأما مرض الشبهة فهو أشد، وهو الذي يصد القلب عن احلق، ومىت صد . ينهى نساء النيب عن هذا
بتلي بالباطل، وقد ذكر اهللا للقلوب أنواعاً من األمراض فمنها الطبع، قال تعاىل حكاية عن القلب عنه ا

أنه ختم عليها : ، فالطبع عليها معناه]١٥٥:النساء[وقَولهِم قُلُوبنا غُلْف بلْ طَبع اللَّه علَيها : اليهود
كذلك مرض ثان .  الطبع هو أشد األمراضحبيث ال يصل إليها اخلري وال تعرفه وال تطمئن إليه، وهذا

ختم اللَّه علَى قُلُوبِهِم وعلَى سمعهِم وعلَى أَبصارِهم غشاوةٌ : وهو اخلتم، وهو مبعىن الطبع، قال تعاىل
مٍ وختم علَى سمعه وقَلْبِه أَفَرأَيت منِ اتخذَ إِلَهه هواه وأَضلَّه اللَّه علَى علْ: ، وقال تعاىل]٧:البقرة[

، ومعلوم أن اخلتم هو تغطية الشيء حبيث ال يصل إليه شيء، ]٢٣:اجلاثية[وجعلَ علَى بصرِه غشاوةً 
كما يف الظروف املختومة اليت ال تصل إليها األيدي، فالقلب الذي قد ختم عليه ال يصل إليه اخلري وال 

الزيغ، قال : وكذلك ذكر اهللا من أمراض القلوب. كر، وسبب ذلك هو الشبهاتينتبه للمواعظ وال يتذ
  االحنراف: والزيغ معناه]. ٥:الصف[فَلَما زاغُوا أَزاغَ اللَّه قُلُوبهم : تعاىل

)٢/١٥٩(  



  

وامليل، وال شك أن سببه الشبهات والتشكيكات اليت جتعل احلق عنده باطالً والباطل حقاً، فيميل عن 
فذكر من أسبابه أم زاغوا بأنفسهم : حلق إىل الباطل وذلك هو الزيغ، وقد ذكر اهللا أيضاً أسبابها

وذكر أيضاً من أسبابه تتبع املتشاات، ]. ٥:الصف[فَلَما زاغُوا أَزاغَ اللَّه قُلُوبهم : فزادهم اهللا من ذلك
: إىل قوله عن الراسخني] ٧:آل عمران[ فَيتبِعونَ ما تشابه منه فَأَما الَّذين في قُلُوبِهِم زيغٌ: فقال تعاىل

معناه االحنراف وامليل عن االستقامة، وسببه : ، فالزيغ]٨:آل عمران[ربنا ال تزِغْ قُلُوبنا بعد إِذْ هديتنا 
اليت هي قسوة معنوية، حبيث إن القسوة، : وذكر اهللا أيضاً من أمراض القلوب. هذه املعاصي واملخالفات

ثُم قَست قُلُوبكُم من بعد ذَلك فَهِي كَالْحجارة أَو أَشد : القلب ال يصل إليه اخلري وال يلني، قال تعاىل
للَّه وما نزلَ من الْحق أَلَم يأْن للَّذين آمنوا أَنْ تخشع قُلُوبهم لذكْرِ ا: ، وقال تعاىل]٧٤:البقرة[قَسوةً 

 مهقُلُوب تفَقَس داَألم هِملَيلُ فَطَالَ عقَب نم ابتوا الْكأُوت ينوا كَالَّذكُونال يم ]. ١٦:احلديد[وم بأفعا
ذكري قست قلوم، وأبعد القلوب من اهللا تعاىل القلب القاسي، وهو الذي ال يلني ملوعظة وال يتأثر بت

وال يقبل ذكراً، وال يتأثر بتخويف، وتأتيه اإلرشادات والنصائح وهو يصد عن كل ذلك صدوداً، وال 
يزيده ذلك األمر إال نفوراً، وما ذاك إال أنه ممتلئ من االحنراف وممتلئ من الشبهات، ومل يبق فيه حمل 

ال يلني، وشبه حبجارة أو أشد من للمواعظ وال حمل لالعتبار وال لقبول احلق، فكان بذلك قلباً قاسياً 
كَلَّا بلْ رانَ علَى قُلُوبِهِم ما : الران، الذي ذكره بقوله: وقد ذكر اهللا أيضاً من أمراض القلوب. احلجارة

  هو الغطاء الذي حيجب القلب عن: ، والران أو الرين]١٤:املطففني[كَانوا يكِْسبونَ 
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 وال يصل إليه اخلري، وال شك أن سببه كثرة الذنوب؛ فكلما كثرت الذنوب االعتبار وحيجبه عن التذكر
صارت أغلفة على القلب؛ غالفاً فوق غالف وغطاء فوق غطاء، إىل أن يشق اختراقها وتعسر تنقيتها 

أَم علَى قُلُوبٍ : اإلقفال الذي ذكره اهللا بقوله: وأشد األمراض كما ذكر بعض العلماء هو! وإزالتها
، وال شك أن القفل هو ما يغلق به الباب ويوصد وال ميكن فتحه إال مبفتاحه الذي ]٢٤:حممد[الُها أَقْفَ

  .صنع له، فالقلب إذا كان قد أقفل ومل يكن له ما يفتح به، فإنه يبقى حمجوباً وحمجوزاً ال يصل إليه خري
  أسباب الوقاية من أمراض القلوب

…  
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الشبهات : اض اليت ذكرنا هلا أسباب، وقد ورد من أسباب أمراض القلوبال شك أن هذه األمر: نقول
والشهوات والتشكيكات وما أشبهها، وكلما عظمت تلك الشكوك تراكمت على القلب فحصل الزيغ 
واالحنراف وامليل عن االستقامة، وكلما الن القلب وقبل احلق فإنه يلني ويتأثر، كما ذكر اهللا تعاىل ذلك 

اللَّه نزلَ أَحسن الْحديث كتابا متشابِها مثَانِي تقْشعر منه جلُود الَّذين : ملؤمنني بقوله تعاىلعن أوليائه ا
 كْرِ اللَّهإِلَى ذ مهقُلُوبو مهلُودج نيلت ثُم مهبنَ روشخهو الذي إذا مسع : والقلب اللني]. ٢٣:الزمر[ي

 أنه حيدث -أيضاً-تأثر، ومن عالمة تأثره أنه يقبل على اهللا ويعرض عما سواه، ومن عالمة تأثره موعظة 
فيه خشوع وخوف، وحيدث فيه زيادة يف الطاعات وانصراف عن اآلثام واحملرمات؛ فهذه من عالمة لني 

ذكْرِ اللَّه تطْمئن الْقُلُوب أَال بِ: وكذلك أيضاً اطمئنانه إىل اخلري، وقد ذكر اهللا ذلك يف قوله تعاىل. القلب
، فقلوب املؤمنني هي اليت تطمئن بذكر اهللا وهي اليت تلني لكالم اهللا، وأما قلوب الفسقة ]٢٨:الرعد[

صم : وحنوهم فإا قاسية مقفلة ال يصل إليها اخلري مهما تكلم اإلنسان ومهما وعظ، كما وصفوا بأم
رال ي مفَه يمع كْمونَ بفأسباب ذلك يف هؤالء املبتدعة هي : وعلى كل حال]. ١٨:البقرة[جِع

ربنا ال تزِغْ قُلُوبنا : الشبهات، فعلى العبد أوالً أن يكثر االستعاذة باهللا عز وجل من زيغ القلب، لقوله
ليت تصل إىل وحنو ذلك من األدعية، كذلك يتجنب تلك الشبهات ا] ٨:آل عمران[بعد إِذْ هديتنا 

القلب فتقسيه، كذلك يتجنب املعاصي اليت هلا تأثري أيضاً يف القلوب وهلا تأثري يف إعراضها عن احلق 
إن هذه الشبهات : وبعد أن عرفنا أن األسباب يف قسوة القلب هو هذه الشبهات، نقول. وعدم تقبله

م؛ فهم يثريوا حىت يزيغوا غريهم، فعلى اإلنسان أنكثرياً ما يثريها أولئك املشبهون الذين زاغت قلو  

)٢/١٦٢(  

  

وشبهام وتشكيكام يشككون ا يف قدرة اهللا عز وجل ويف آثار علمه ومعلوماته، . حيذر من شبهام
ويشككون ا أيضاً يف عذابه ويف ثوابه وما أشبه ذلك، فإذا عرف العبد أن هذه من تشكيكات الذين 

معلوم أيضاً أن هذه املواعظ وحنوها هلا . قلبه ليناً خاشعاً خاضعاً متواضعاًقست قلوم جتنبها حىت يبقى 
أثار على عباد اهللا، وأن العبد إذا قبلها استقام على اخلري واستمر عليه وقبله، وإذا أكثر من حضور 
قلبه؛ جمالس الذكر وجمالس العلماء وجمالس العباد، وقبل مناصحام وإرشادام تأثر بذلك أيضاً والن 
زيادة على ما حيصل له من كثرة العبادات وكثرة املعلومات؛ فإن السبب يف أن قسماً من الناس ال 

. يتأثرون خبري وال يقبلون إرشاداً وال نصحاً وال غري ذلك، أم عاشوا على البعد عن اخلري وعدم تقبله
ودمعت أعينهم، وأقبلوا على وقسم آخر إذا تكلم معهم إنسان بكلمة أو كلمتني النت قلوم وخشعوا 

اهللا وتابوا إليه وأنابوا؛ وسبب ذلك حمبتهم للخري وإقباهلم عليه، فعلى العبد أن يكون من الذين حيبهم اهللا 
  .والذين يقبلونه ويقبلون كالمه



  أعراض مرض القلب وعالجه
…  
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ة املوافقة إىل األغذية الضارة، وعالمة مرض القلب عدوله عن األغذية النافع: [قال املؤلف رمحه اهللا
غذاء نافع، ودواء شاف، وغذاء ضار، : وعدوله عن دوائه النافع إىل دوائه الضار، فهاهنا أربعة أشياء

وأنفع . فالقلب الصحيح يؤثر النافع الشايف على الضار املؤذي والقلب املريض بضد ذلك. ودواء مهلك
لقرآن، وكل منهما فيه الغذاء والدواء، فمن طلب الشفاء يف األغذية غذاء اإلميان وأنفع األدوية دواء ا

قُلْ هو للَّذين آمنوا : غري الكتاب والسنة فهو من أجهل اجلاهلني وأضل الضالني؛ فإن اهللا تعاىل يقول
كلَئى أُومع هِملَيع وهو قْرو ي آذَانِهِمونَ فنمؤال ي ينالَّذفَاٌء وشى وده يدعب كَانم ننَ موادني 

وننزلُ من الْقُرآن ما هو شفَاٌء ورحمةٌ للْمؤمنِني وال يزِيد الظَّالمني إِلَّا : ، وقال تعاىل]٤٤:فصلت[
يها يا أَ: وقال تعاىل. لبيان اجلنس ال للتبعيض) من القرآن: (يف قوله) من(، و]٨٢:اإلسراء[خسارا 

 نِنيمؤلْمةٌ لمحرى ودهورِ ودي الصا فمفَاٌء لشو كُمبر نظَةٌ معوم كُماَءتج قَد اس٥٧:يونس[الن .[
فالقرآن هو الشفاء التام من مجيع األدواء القلبية والبدنية وأدواء الدنيا واآلخرة، وما كل أحد يؤهل 

العليل التداوي به ووضعه على دائه بصدق، وإميان وقبول تام، واعتقاد لالستشفاء به، وإذا أحسن 
جازم، واستيفاء شروطه مل يقاوم الداء أبداً، وكيف تقاوم األدواء كالم رب األرض والسماء الذي لو 

فما من مرض من أمراض القلوب واألبدان إال ويف ! نزل على اجلبال لصدعها أو على األرض لقطعها؟
لقد التمس : (وقوله.  الداللة على دوائه وسببه واحلمية منه ملن رزقه اهللا فهماً يف كتابهالقرآن سبيل

طلب بومهه يف البحث عن الغيب سراً مكتوماً، إذ القدر سر اهللا : أي) بومهه يف فحص الغيب سراً كتيماً
  عالم: يف خلقه، فهو يروم ببحثه االطالع على الغيب، وقد قال تعاىل

)٢/١٦٤(  

  

يف القدر : أي) وعاد مبا قال فيه: (وقوله. إىل آخر السورة] ٢٦:اجلن[الْغيبِ فَال يظْهِر علَى غَيبِه أَحدا 
  ].مأثوماً: أي) أثيماً(كذاباً ): أفاكاً(

  عالج أمراض القلوب بكتاب اهللا وسنة رسوله
…  

 إىل غذاء، فالبدن إذا مرض احتاج ذكر أن القلوب مترض وأن هلا شفاء، وأا حباجة إىل عالج وحباجة



إىل الدواء، وإذا جاع احتاج إىل الغذاء، وغذاء البدن األكل والطعام، وعالجه األدوية والعقاقري وما 
فالقلوب هلا غذاء هي حباجة . أشبهها وهذا غذاء ودواء حسي، ولكن ال يفيد ذلك يف مرض القلوب

اء معنوي؛ هذا الغذاء هو ما يستنبط من العلوم إليه أشد من حاجة األبدان إىل غذائها، وهو غذ
فما دام القلب مستقيماً وما دام سليماً، . الشرعية، هذا الغذاء هو كالم اهللا وكالم رسوله والعمل به

فإنه حباجة إىل أن يستمر معه هذا الغذاء، يستمر العبد على قراءة كالم اهللا وعلى تعلمه، وعلى تعلم 
أما إذا . ل ا، حىت يبقى قلبه سليماً ويبقى على العمل وعلى الفطرة واالستقامةالسنة النبوية وعلى العم

أحس مبرض من األمراض اليت ذكرنا، فإن لديه العالج النافع، وليس عالجه عند األطباء ويف 
الصيدليات وحنوها، بل عالجه معنوي، وهو أن يتعاطى هذا الكتاب وأن يعاجل به قلبه، فإذا كان املرض 

لشبهات فإنه يزيلها مبا يبطلها، فإذا ورد إىل القلب شبه التشكيك يف املعاد وجد يف القرآن عالجاً من ا
وإذا مرض القلب بشبهة التشكيك مثالً يف اإلميان بالغيب وجد يف القرآن عالجاً . يزيل هذه الشبهة

 أول اخللق أو يف آخره، ودواًء هلذا املرض، وإذا مرض القلب بشبهة الشك يف املعاد أو يف املبدأ أو يف
 يف األمساء والصفات، أو بشبه الشك يف العبادات واملعامالت، أو بشبهة -مثالً-أو بشبهة الشك 

الشك يف األوامر والنواهي، أو ما أشبه ذلك؛ وجد عالج ذلك عالجاً كامالً يف كالم اهللا وكالم 
؛ فيقرأ كتاب اهللا عز وجل ويتتبع رسوله، ولكن ذلك حيتاج إىل قلب حي واع فطن، حيتاج إىل تأمل

  السنة النبوية، وعند ذلك حييا قلبه

)٢/١٦٥(  

  

بعد أن كان ميتاً، ويصح بعد أن كان مريضاً، ويزول ما فيه من الوهن، وتزول األمراض الكثرية اليت 
إذا ذكرنا، فيزول اإلقفال، وتزول األكنة، ويزول اخلتم، ويزول الطبع، وتزول القسوة، ويزول الرين 

  .استعمل كتاب اهللا كعالج ودواء هلذه األمراض القلبية
  اآليات اليت تصف القرآن بأنه شفاء

…  
وقد توسع العلماء رمحهم اهللا يف أمراض القلوب ويف بيان عالجها، وقد ذكر من ذلك مجلة كثرية ابن 

ريه من العلماء الذين ، وغ)إغاثة اللهفان يف مصائد الشيطان(القيم رمحه اهللا يف أول كتابه الذي مساه 
تكلموا على أمراض القلوب وعالجها، وذكروا أن عالجها بكتاب اهللا تعاىل وبسنة نبيه صلى اهللا عليه 

يا أَيها : وسلم، وأنه أيضاً هو غذاؤها، واستدلوا باآليات اليت تصف القرآن بأنه شفاء، كقوله تعاىل
بر نظَةٌ معوم كُماَءتج قَد اسورِ الندي الصا فمفَاٌء لشو والذي يف الصدور هو ]٥٧:يونس[كُم ،

الشكوك؛ فمن وقع يف قلبه شك أو وقع يف قلبه شيء من التردد أو ما أشبه ذلك، فليعاجل قلبه بكتاب 



 وننزلُ من الْقُرآن: كذلك قول اهللا تعاىل. اهللا عز وجل، وبذلك يزول ذلك الشك ويزول ذلك املرض
، فاملؤمنون هم الذين إذا ]٨٢:اإلسراء[ما هو شفَاٌء ورحمةٌ للْمؤمنِني وال يزِيد الظَّالمني إِلَّا خسارا 

قرءوا القرآن شفوا؛ سواء شفاء حسياً وهو إزالة األمراض، أو شفاء معنوياً وهو تصفية القلوب وإزالة 
 يصدأ احلديد وجالؤه بكتاب اهللا وبسنة رسوله، وبالعمل ما فيها من الصدأ، فإن القلب يصدأ كما

. بالشريعة، فبذلك يصفو القلب ويستنري ويصري نوره حمرقاً لتلك األمراض اليت يأيت ا أولئك املشبهون
فعلى العبد أن يقبل على هذا العالج النافع حىت يؤثر فيه، وال يؤثر فيه إال إذا كان صادق الرغبة يف 

، وصادقاً يف حمبته لكالم اهللا وكالم رسوله، ومصدقاً مبا وصف به هذا القرآن من قوله إقباله على اهللا
  وننزلُ من الْقُرآن ما هو شفَاٌء: تعاىل

)٢/١٦٦(  

  

 نِنيمؤلْمةٌ لمحرويف اآلية األخرى]٨٢:اإلسراء[و ، :ظَةٌ معوم كُماَءتج قَد اسا النها أَيفَاٌء يشو كُمبر ن
فوصف بأربع صفات، وكل واحدة منها هلا ] ٥٧:يونس[لما في الصدورِ وهدى ورحمةٌ للمؤمنني 

قُلْ هو للَّذين آمنوا هدى وشفَاٌء والَّذين ال يؤمنونَ في آذَانِهِم وقْر وهو : كذلك قول اهللا تعاىل. أمهيتها
  ].٤٤:فصلت[م عمى أُولَئك ينادونَ من مكَان بعيد علَيهِ

  القرآن عالج لألمراض احلسية واملعنوية املستعصية بشرط اإلميان
…  

)٢/١٦٧(  

  

وقد جرب كثري من العلماء هذه اآليات يف أا تشفي شفاًء حسياً األمراض احلسية اليت يبتلى ا بعض 
إذا استعمل هذه اآليات وعمل ا وعاجل ا قلبه شفي، وكذلك إذا عاجل ا إن املسلم : الناس، فقالوا

بدنه شفي، فتزول األمراض العارضة اليت تعرض لإلنسان وال يستطيع عالجها األطباء، كمرض 
وكذلك مرض اجلان واإلصابات باجلنون . الشياطني الذي هو مرض السحرة وحنوهم، والصرف والعقل

جلان، ال يستطيعها أيضاً األطباء وال يعاجلوا، ومرض اإلصابات بالنظرة ومالمسات ومالبسات ا
وبالعني وحنوها، ال يستطيعها أيضاً األطباء؛ ولكن عالجها الصحيح هو القرآن الذي فيه هذا الشفاء 

 يؤمنونَ في آذَانِهِم وقْر قُلْ هو للَّذين آمنوا هدى وشفَاٌء والَّذين ال: الذي مدحه اهللا ذه اآليات يف قوله
: ثانياً. أم ال يعترفون بأنه كالم اهللا: أوالً: غري املؤمنني، وذلك: ، أي]٤٤:فصلت[وهو علَيهِم عمى 

أن اهللا ما جعله إال ألهل ذكره : ثالثاً. أن أمراضهم مستعصية، وهم اليت قست قلوم فهم ال يتأثرون به



فهذا عالج حسي، فإذا أراد اإلنسان أن . ، أما غري املؤمنني فحرمهم من االنتفاع بهوألهل عبادته شفاًء
ينتفع بالقرآن وأن تزول به أمراضه، فعليه أن حيقق اإلميان، وأن حيقق التصديق به، وأن حيقق العمل 

، بالشريعة، وأن يصدق بأنه كالم اهللا الذي جعله شفاء، وأن يعمل منه بكل ما يستطيع من العمل
كذلك أيضاً . فبذلك إذا عاجل به صدقاً نفعه واستفاد منه، هكذا ذكر كثري من احملققني من العلماء

وجد أيضاً بالتجربة أن هناك أمراضاً مستعصية على األطباء، كمرض السرطان وحنوه من : نقول
ال ألناس، األمراض اليت استعصت، ومع ذلك عوجلت بكالم اهللا فشفاها اهللا، ولكن ما حصل الشفاء إ

إميان املريض وتصديقه بأن القرآن شفاء وكان أمله به، وكذلك إميان الراقي : وذلك إذا اجتمع أمران
وعوجل به الفسقة والعصاة وأهل . وتصديقه بذلك واستعماله له، فاجتمع األمران فحصل بذلك الشفاء

  الشبهات

)٢/١٦٨(  

  

سية وال يف األمراض املعنوية، وذلك كله حتقيق لقول واملبتدعة وحنوهم، فلم يتأثروا ال يف األمراض احل
والَّذين ال يؤمنونَ في آذَانِهِم وقْر وهو علَيهِم عمى أُولَئك ينادونَ من مكَان بعيد : اهللا تعاىل

  ].٤٤:فصلت[
  ]٣٢[شرح العقيدة الطحاوية 

 جاء وصفه يف كثري من اآليات واألحاديث، وأهل العرش أعظم املخلوقات، وهو غري الكرسي، وقد
  .السنة يؤمنون به كما جاءت به األدلة، وال يصغون إىل شبهات املبطلني

  الكالم على العرش
…  

)٢/١٦٩(  

  

ذُو : كما بني تعاىل يف كتابه، قال تعاىل ). والعرش والكرسي حق : ( قوله: [قال الشارح رمحه اهللا
 جِيدشِ الْمرفَ* الْع رِيدا يمالٌ ل١٦-١٥:الربوج[ع[ ِشرذُو الْع اتجرالد يعفر ،]١٥:غافر[ نمحالر ،

ال إِلَه : ، يف غري ما آية من القرآن]٥٩:الفرقان[، ثُم استوى علَى الْعرشِ ]٥:طه[علَى الْعرشِ استوى 
، الَّذين ]٢٦:النمل[، اللَّه ال إِلَه إِلَّا هو رب الْعرشِ الْعظيمِ ]١١٦:املؤمنون[إِلَّا هو رب الْعرشِ الْكَرِميِ 

 ونَ بِهنمؤيو هِمبر دمونَ بِححبسي لَهوح نمو شرلُونَ الْعمح٧:غافر[ي[ مقَهفَو كبر شرلُ عمحيو ،
]. ٧٥:الزمر[، وترى الْمالئكَةَ حافِّني من حولِ الْعرشِ يسبحونَ بِحمد ربهِم ]١٧:احلاقة[يومئذ ثَمانِيةٌ 



ال إله إال اهللا العظيم احلليم، ال إله إال اهللا رب العرش العظيم، ال : (ويف دعاء الكرب املروي يف الصحيح
روى اإلمام أمحد يف حديث األوعال و). إله إال اهللا رب السماوات ورب األرض ورب العرش الكرمي

هل تدرون كم : (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن العباس بن عبد املطلب رضي اهللا عنه قال
بينهما مسرية مخسمائة سنة، ومن كل مساء إىل : اهللا ورسوله أعلم، قال: قلنا: بني السماء واألرض؟ قال

ة مخسمائة سنة، وفوق السماء السابعة حبر بني أسفله مساء مسرية مخسمائة سنة، وكثف كل مساء مسري
وأعاله كما بني السماء واألرض، مث فوق ذلك العرش بني أسفله وأعاله كما بني السماء واألرض، 

وروى . ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجة)واهللا فوق ذلك، ليس خيفى عليه من أعمال بين آدم شيء
 اهللا صلى اهللا عليه وسلم من حديث األطيط أنه صلى اهللا عليه وسلم أبو داود وغريه بسنده إىل رسول

احلديث، ويف صحيح البخاري عن ) إن عرشه على مساواته كهكذا، وقال بأصابعه مثل القبة: (قال
  إذا سألتم اهللا: (رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

)٢/١٧٠(  

  

بالنصب على الظرفية ) وفوقه: (، يروى)ه عرش الرمحناجلنة فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط اجلنة، وفوق
وذهب طائفة من أهل الكالم إىل أن العرش فلك مستدير من مجيع . وسقفه: وبالرفع على االبتداء، أي

وهذا ليس بصحيح؛ ألنه ! الفلك األطلس والفلك التاسع: جوانبه حميط بالعامل من كل جهة ورمبا مسوه
فإن الناس يصعقون : ( حتمله املالئكة كما قال صلى اهللا عليه وسلمقد ثبت يف الشرع أن له قوائم

فأكون أول من يفيق، فإذا أنا مبوسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فال أدري أفاق قبلي أم جوزي 
  )].......بصعقة الطور؟
  عظمة العرش

…  

)٢/١٧١(  

  

العرش والكرسي، فذكر اهللا العرش : لغيبيةابتدأ يف اإلميان بالغيب، ومن مجلة ما أخرب اهللا به من األمور ا
يف هذه املواضع يف القرآن، وذكره النيب صلى اهللا عليه وسلم يف هذه األحاديث، وذكر الكرسي يف 

، وذكر اهللا تعاىل أنه استوى على العرش يف ]٢٥٥:البقرة[وسع كُرسيه السموات واَألرض : قوله تعاىل
وقد أنكر حقيقة العرش بعض املبتدعة، ]. ٥٩:الفرقان[ثُم استوى علَى الْعرشِ : سبع آيات من القرآن

وهذا باطل، بل . استوى على امللك: أي) استوى على العرش: (هو امللك، فقوله: العرش: فقال بعضهم



ولَها : ىلالعرش هو السرير الذي جيلس عليه امللوك، وهلذا ذكر اهللا عن ملكة سبأ هذا العرش يف قوله تعا
 يمظع شر٢٣:النمل[ع[ا : ؛ وقوله تعاىلهشرينِي بِعأْتي كُمأَي]؛ وقوله]٣٨:النمل : قَالَت كشركَذَا عأَه

 وه هأما العرش الذي خصه اهللا . ، فدل أن العرش هو السرير الذي جيلس عليه امللك]٤٢:النمل[كَأَن
 الغيبية ال حييط بوصفه إال اهللا عز وجل، ورد يف بعض اآلثار يف تفسري تعاىل باالستواء فهو من األمور

ما السماوات السبع : (، قال بعض الصحابة]٢٥٥:البقرة[وسع كُرسيه السموات واَألرض : قوله تعاىل
قاتل به هو ان الذي يقي امل: ، الترس)واألرضون السبع يف الكرسي إال كدراهم سبعة ألقيت يف ترس

واحدها درهم، قطعة من الفضة صغرية كانوا يتعاملون ا، ماذا تشغل : ضربات السالح، والدراهم
ال شك أن هذا دليل على عظمة هذا الكرسي، ! سبعة دراهم إذا جعلت يف الترس؟ وماذا تغطي منه؟

 أن الكرسي صغري كذلك ورد أيضاً! فالسماوات السبع؟ واألرضون السبع من حييط ا إال اهللا عز وجل
: ، احللقة)الكرسي يف العرش كحلقة ألقيت بأرض فالة: (بالنسبة إىل العرش، جاء يف بعض األحاديث

هي احلديدة املتالقية الطرفني، إذا ألقيت بأرض فالة فماذا تشغل من تلك األرض؟ هذا الكرسي الذي 
  وسع السماوات واألرض هو بالنسبة إىل العرش كما ذكر، فإذا كانت

)٢/١٧٢(  

  

وقد روي عن ابن ! هذه عظمة العرش فكيف بعظمة اخلالق الذي هو رب العرش ورب كل شيء؟
ما السماوات السبع واألرضون السبع يف كف الرمحن إال كحبة خردل : (عباس رضي اهللا عنهما أنه قال

جل، وأن هذه فكل هذا دليل على عظمة اهللا عز و! ، واخلردل حبه صغري يف غاية الصغر؟)يف يد أحدكم
املخلوقات حقرية بالنسبة لعظمته وجالله وكربيائه، والعبد إذا استحضر عظمة اهللا فإنه ميتنع أن يقدم 
على معصيته، وميتنع أن يغفل عن ذكره، وحيمله هذا االستحضار على أن يعظم ربه غاية التعظيم، وأن 

 -مهما كان قدره- فكل خملوق خيافه غاية اخلوف، وأن جيله ويبجله، وأن يصغر كل خملوق عنده،
هذا هو السبب يف كون اهللا تعاىل . يكون حقرياً وصغرياً بالنسبة إىل عظمة اخلالق وجالله وكربيائه

ذُو الْعرشِ : وصف نفسه بالعظم، ووصف أيضاً العرش الذي خصه باالستواء بالعظم يف قوله تعاىل
 جِيد١٥:الربوج[الْم[شِ: ، ويف قولهرالْع بيمِ رظالْع ]شِ الْكَرِميِ : ، ويف قوله]١٢٩:التوبةرالْع بر

وذكر اهللا العرش يف عدة آيات مما يدل على أنه عرش حقيقي تطوف به املالئكة، ]. ١١٦:املؤمنون[
وترى : ل تعاىل، وقا]٧:غافر[الَّذين يحملُونَ الْعرش ومن حولَه يسبحونَ بِحمد ربهِم : قال تعاىل

: أي] ١٥:غافر[رفيع الدرجات ذُو الْعرشِ : ، وقال تعاىل]٧٥:الزمر[الْمالئكَةَ حافِّني من حولِ الْعرشِ 
إن العرش هو : فهذه األدلة تدل على أنه ليس كما تقول املعتزلة. مالكه وخالقه: رب العرش، أي

 كما خلق سائر املخلوقات، ولكنه عظيم ال حييط به إال اهللا عز امللك، بل العرش خملوق قد خلقه اهللا



وجل، وال يعلم قدره إال اهللا، واملخلوقات كلها صغرية وحقرية بالنسبة إليه، واهللا تعاىل أعلم حبقيقته، 
  .وإمنا على املؤمن أن يؤمن مبا أخرب اهللا به، وأن يفوض علم الغيب إىل اهللا

  معىن العرش يف اللغة
…  

)٢/١٧٣(  

  

عبارة عن السرير الذي للملك، كما قال تعاىل عن : والعرش يف اللغة: [قال الشارح رمحه اهللا تعاىل
، وليس هو فلكاً، وال تفهم منه العرب كذلك، والقرآن إمنا ]٢٣:النمل[ولَها عرش عظيم : بلقيس 

لى العامل، وهو سقف املخلوقات، سرير ذو قوائم حتمله املالئكة، وهو كالقبة ع: نزل بلغة العرب؛ فهو
جمدوا اهللا فهو للمجد أهل ربنا يف السماء أمسى كبريا بالبناء العايل : فمن شعر أمية بن أيب الصلت 

الذي ر النا س وسوى فوق السماء سريرا شرجعاً ال يناله بصر العني ترى حوله املالئك صورا الصور 
هو العرش يف : هو العايل املنيف، والسرير: ىل العلو، والشرجعاملائل العنق لنظره إ: مجع أصور، وهو: هنا
ومن شعر عبد اهللا بن رواحة رضي اهللا عنه الذي عرض به عن القراءة المرأته حني امته جباريته . اللغة
شهدت بأن وعد اهللا حق وأن النار مثوى الكافرينا وأن العرش فوق املاء طاف وفوق العرش رب : 

وروى أبو داود . ه مالئكة شداد مالئكة اإلله مسومينا ذكره ابن عبد الرب وغريه من األئمةالعاملينا وحتمل
أذن يل أن أحدث عن ملك من مالئكة اهللا عز وجل من محلة : (عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

 الطري سبعمائة خمفق: (ورواه ابن أيب حامت ولفظه)إن ما بني أذنيه إىل عاتقه مسرية سبعمائة عام: العرش
ويحملُ عرش : وأما من حرف كالم اهللا وجعل العرش عبارة عن امللك، كيف يصنع بقوله تعاىل). عام

وحيمل ملكه : ، أيقول]٧:هود[وكَانَ عرشه علَى الْماِء : ، وقوله]١٧:احلاقة[ربك فَوقَهم يومئذ ثَمانِيةٌ 
هل ! ويكون موسى عليه السالم آخذاً بقائمة من قوائم امللك؟! على املاءوكان ملكه ! يومئذ مثانية؟

: اهللا تعاىل قد أخرب بأنه خلق العرش وأنه رب العرش يف قوله تعاىل!]. يقول هذا عاقل يدري ما يقول؟ 
 جِيدشِ الْمر١٥:الربوج[ذُو الْع[شِ الْكَرِميِ : ، ويف قولهرالْع بر]١١٦:املؤمنون[هشِ ، ورالْع بر و

  هو سرير: والعرش يف اللغة]. ١٢٩:التوبة[الْعظيمِ 

)٢/١٧٤(  

  

]. ٢٣:النمل[ولَها عرش عظيم : -وهي امرأة كانت ملكة يف بالد سبأ-امللك، وقال اهللا عن بلقيس 
وله كذلك أخرب تعاىل عن عرشه العظيم بأخبار واضحة تدل على أنه خملوق، وأنه حممول، وأن ح



، فالذين حيملونه ]٧:غافر[الَّذين يحملُونَ الْعرش ومن حولَه يسبحونَ بِحمد ربهِم : املالئكة، فقال تعاىل
: ، واحلفوف مبعىن]٧٥:الزمر[وترى الْمالئكَةَ حافِّني من حولِ الْعرشِ : بعض من املالئكة، وقال تعاىل

رفيع الدرجات ذُو الْعرشِ : وأخرب أنه. لعرش، وذلك دليل على أنه خملوق وأنه حممولاالستدارة حول ا
ويحملُ عرش ربك فَوقَهم : صاحب العرش، وأخرب بأنه يف يوم القيامة حيمل، يف قوله: أي] ١٥:غافر[

لعرش يف سبعة مواضع من القرآن، يف قوله وأخرب أيضاً بأنه استوى على ا]. ١٧:احلاقة[يومئذ ثَمانِيةٌ 
إِنَّ ربكُم اللَّه الَّذي خلَق السموات واَألرض في ستة أَيامٍ ثُم استوى علَى الْعرشِ : تعاىل
، يف سورة األعراف ويف سورة يونس، ويف سورة طه، ويف سورة الفرقان، ويف سورة ]٥٤:األعراف[

وكَانَ عرشه علَى :  سورة احلديد، وأخرب يف سورة هود بأن العرش على املاء بقوله تعاىلالسجدة، ويف
على أي : (وسئل ابن عباس فقيل. قبل أن خيلق السماوات كان عرشه على املاء: أي] ٧:هود[الْماِء 

عله يف هواء، فهو قادر ، فاهللا قادر على أن جيعل املاء على الريح، أو جي)على منت الريح: شيء املاء؟ فقال
وملا ذكر اهللا تعاىل أنه ]). ٨٢:يس[إِنما أَمره إِذَا أَراد شيئًا أَنْ يقُولَ لَه كُن فَيكُونُ : على كل شيء

استوى على العرش يف آيات كثرية، صعب تصديق ذلك على النفاة الذين ينفون علو اهللا تعاىل واستواءه 
على امللك : أي] ٥:طه[علَى الْعرشِ استوى : امللك، وقالوا يف قوله: العرش: على عرشه، فقالوا

  وهذا خطأ بعيد، كيف يكون للملك هذه األوصاف؟ فإن اهللا ذكر أن العرش! استوى

)٢/١٧٥(  

  

 وكَانَ عرشه علَى الْماِء: واهللا ذكر أن العرش على املاء! حتمله املالئكة؛ فهل املالئكة حتمل امللك؟
العرب تعرف مسمى . فكيف يكون امللك على املاء؟ ال شك أن هذا قول تنكره الطباع] ٧:هود[

السرير الذي يكون للملك، ذكر ذلك العرب يف شعرهم، كما ذكر : العرش، العرش يف اللغة هو
هو جمدوا اهللا ف: املؤلف األبيات اليت نقلت عن أمية بن أيب الصلت ، وكان من شعراء العرب، فهو يقول

للمجد أهل ربنا يف السماء أمسى كبريا بالبناء العايل الذي ر النا س وسوى فوق السماء سريرا شرجعاً 
ال يناله بصر العني ترى حوله املالئك صورا فوصفه بأنه سرير بالبناء األعلى الذي ر الناس، وسوى 

ه يف البناء األعلى الذي هو فوق السماء سريراً، فأطلق عليه أنه سرير كما هو يف لغة العرب، وجعل
هذا الشعر قاله هذا اإلنسان الذي هو عارف وعامل ببعض . السموات العلى، وأخرب بأنه فوق السموات

األحكام، وقد أنشد بعض العرب شعره للنيب صلى اهللا عليه وسلم كما يف حديث عمرو بن الشريد أنه 
: ك من شعر أمية بن أيب الصلت شيء؟ قلتهل مع: ردفت مع النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال: (قال

آمن : حىت أنشدته مائة بيت، فقال! هيه: مث أنشدته بيتاً، فقال! هيه: فأنشدته بيتاً، فقال! نعم، فقال، هيه
كما يف أوصافه هذه حيث وصف اهللا تعاىل بأنه األعلى، وبأنه فوق السماء، وبأنه : أي) شعره وكفر قلبه



كذلك أيضاً األبيات اليت نظمها عبد اهللا بن . ير كما يف هذه األبياتفوق العرش، وبأن العرش سر
رواحة أحد شعراء الصحابة من األنصار، ملا وطئ أمة له مبلك اليمني، فرأته زوجته فأنكرت عليه، فأنكر 

إن كنت صادقاً فاقرأ القرآن، : ما فعلت؟ وهي تعرف أن الذي عليه جنابة ال يقرأ القرآن، فقالت: وقال
شهدت بأن وعد اهللا حق وأن النار مثوى : نشد هذه األبيات واعتقدت أا من القرآن، يقول فيهافأ

الكافرينا وأن العرش فوق املاء طاف وفوق العرش رب العاملينا وحتمله مالئكة شداد مالئكة اإلله 
  مسومينا فأخرب النيب صلى اهللا عليه وسلم

)٢/١٧٦(  

  

هو السابح : وأن العرش فوق املاء طاف، والطايف: ر العرش يف قولهوأقره على ذلك، والشاهد منه ذك
وكَانَ عرشه علَى : وفوق العرش رب العاملينا، وقد أخذ ذلك من قوله تعاىل: وقوله. الراكد فوق املاء

وبكل حال فالعرش هو هذا السرير الذي ال . ، واملراد أنه فوق املاء وفوق املخلوقات]٧:هود[الْماِء 
وسع كُرسيه : أن الكرسي غري العرش، وهو الذي قال اهللا: وقد ذكر العلماء. علم قدره إال اهللاي

 ضاَألرو اتومإنه كاملرقاة بني يدي العرش، هذا الكرسي وسع : ، فالكرسي قيل]٢٥٥:البقرة[الس
فيما مضى احلديث اتسع للسماوات السبع ولألرضني السبع، وقد ذكرنا : السماوات واألرض، أي

) ما السماوات السبع واألرضون السبع يف الكرسي إال كدراهم سبعة ألقيت يف ترس: (الذي فيه
! هي قطع من الفضة صغرية، ماذا تشغل السبعة الدراهم من هذا الترس؟: هو ان، والدراهم: الترس

ورد أيضاً ! بني يدي العرشالترس قد يتسع لسبعمائة أو أللف أو أكثر من ألف، مث هذا الكرسي صغري 
هي القطعة من احلديد املتالقية : ، احللقة)الكرسي يف العرش كحلقة ملقاة بأرض فالة: (يف بعض اآلثار

هل تشغل ربعها أو عشرها أو عشر عشرها أو ربع ! الطرفني، إذا ألقيت يف أرض فالة ماذا تشغل منها؟
رياً، فهكذا نسبه الكرسي إىل العرش، وإذا كانت ما تشغل منها إال جزءاً يس! عشر من أعشار عشرها؟

إذا عرف العباد ! هذه عظمة العرش فكيف بعظمة رب العرش، الذي خلقه والذي خلق مجيع اخللق؟
املالئكة الذين حيملون العرش ذكر اهللا عددهم يف . عظمة هذه املخلوقات فإم يعظمون رب العرش

ولكن ماذا نقول يف أولئك املالئكة الذين ]. ١٧:احلاقة[م يومئذ ثَمانِيةٌ ويحملُ عرش ربك فَوقَه: قوله
ما بني شحمة أذنه إىل عاتقه مسرية : (ال يعلم قدر وصفهم إال اهللا؟ يف هذا احلديث أخرب أن منهم ملكاً

ه؟ فكيف ببقية مىت تقدر هذه املسافة القليلة من) خمفق الطري سبعمائة عام: (، ويف رواية)سبعمائة عام
  جسده؟ هذا من محلة

)٢/١٧٧(  

  



كيف : (العرش، ومع ذلك ال حيملون العرش بقوم إمنا حيملونه بذكر اهللا، جاء يف األثر أم يقولون
أو كما ورد، فلوال أن ) امحلوه بالتسبيح: (حنمل العرش وأنت رب العرش، وهذه عظمة العرش؟ فقال

وقد تقدم أن . لوه، مع أن هذه عظمتهم وهذه صورهم وعظم خلقهماهللا أعان املالئكة بالتسبيح ملا مح
إذا سألتم اهللا اجلنة : (العرش سقف املخلوقات، وأنه سقف الفردوس، يقول صلى اهللا عليه وسلم

، فهذا دليل على أنه سقف )فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى اجلنة، وأوسط اجلنة، وسقفه عرش الرمحن
خلوقات وال يعلم قدره إال اهللا، ومع ذلك فإن الرب تعاىل مستغن عن العرش املخلوقات وأنه حميط بامل

وما دونه، وهو تعاىل حميط خبلقه وقريب منهم وعامل بأعماهلم ال ختفى عليه منهم خافية، ومع ذلك فإنه 
مطلع على األعمال، وقادر على أن يثيب هذا ويعاقب هذا، وقادر على أن يسع خلقه رمحة وعلماً 

  .ومعىن هذا أنه إذا كانت هذه عظمة املخلوقات فعظموا رب املخلوقات. وعزة وتصرفاًوحكمة 
  العرش غري الكرسي

…  

)٢/١٧٨(  

  

، ]٢٥٥:البقرة[وسع كُرسيه السموات واَألرض : وأما الكرسي فقال تعاىل: [قال الشارح رمحه اهللا
ن ابن عباس رضي اهللا عنهما وغريه، روى ابن هو العرش، والصحيح أنه غريه، نقل ذلك ع: وقد قيل

إنه على شرط الشيخني ومل خيرجاه، عن : أيب شيبة يف كتابه صفة العرش و احلاكم يف مستدركه وقال
: أنه قال] ٢٥٥:البقرة[وسع كُرسيه السموات واَألرض : سعيد بن جبري عن ابن عباس يف قوله تعاىل

، وقد روي مرفوعاً، والصواب أنه ) والعرش ال يقدر قدره إال اهللا تعاىلالكرسي موضع القدمني،(
السماوات واألرض يف جوف الكرسي، والكرسي بني يدي : وقال السدي. موقوف على ابن عباس

ما : (مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: قال أبو ذر رضي اهللا عنه: وقال ابن جرير . العرش
كرسيه علمه، : وقيل).  كحلقة من حديد ألقيت بني ظهري فالة من األرضالكرسي يف العرش إال

وينسب إىل ابن عباس ، واحملفوظ عنه ما رواه ابن أيب شيبة كما تقدم، ومن قال غري ذلك فليس له دليل 
إال جمرد الظن، والظاهر أنه من جراب الكالم املذموم، كما قيل يف العرش وإمنا هو كما قال غري واحد 

هذا الكالم على الكرسي الذي ذكر اهللا أنه وسع ]. بني يدي العرش كاملرقاة إليه: السلفمن 
السماوات واألرض، وهو كاملرقاة بني يدي العرش أو أن الكرسي موضع القدمني، وبكل حال فهو 

، ]٢٥٥:لبقرةا[وسع كُرسيه السموات واَألرض : خملوق، وقد ذكر اهللا أنه وسع السماوات بأكملها
وهو أن : فإذا كان الكرسي قد وسع السماوات واألرض فكيف بالعرش؟ هذا هو القول الصحيح

الكرسي خملوق، وأنه غري العرش، وهناك قول بأن الكرسي هو العرش، والصحيح أنه غريه؛ هذا هو 



 أن الكرسي وهو: وهناك قول ثالث ولكنه ضعيف. املشهور، فالكرسي مقدمة العرش أو مرقاة بني يديه
 فإنه ال يثبت عنه، -وإن روي عن ابن عباس-علمه، وهذا القول : أي) وسع كرسيه(هو العلم، 

  والصحيح القول األول عنه، ولعل هذا من أقوال بعض املبتدعة الذين يريدون أن

)٢/١٧٩(  

  

؛ حىت يبطلوا يئولوا األشياء بغري ظواهرها، فلما أولوا العرش بأنه امللك أولوا الكرسي بأنه العلم
  .الصفات اليت وردت يف النصوص، واليت تتعلق بالعرش والكرسي، واليت اإلميان ا من اإلميان بالغيب

  استغناء اهللا عن العرش وما دونه
…  

وهو مستغن عن العرش وما دونه، حميط بكل شيء وفوقه، وقد أعجز : ( قوله: [قال الشارح رمحه اهللا
فَإِنَّ اللَّه غَنِي عنِ : فقال تعاىل) وهو مستغن عن العرش وما دونه (:أما قوله). عن اإلحاطة خلقة 

 نيالَم٩٧:آل عمران[الْع[وقال تعاىل ، : يدمالْح نِيالْغ وه اللَّهو]وإمنا قال الشيخ رمحه اهللا ]١٥:فاطر ،
 العرش وما دون العرش؛ هذا الكالم هنا؛ ألنه ملا ذكر العرش والكرسي ذكر بعد ذلك غناه سبحانه عن

ليبني أن خلقه العرش الستوائه عليه ليس حلاجته إليه، بل له يف ذلك حكمة اقتضته، وكون العايل فوق 
السافل ال يلزم أن يكون السافل حاوياً للعايل حميطاً به حامالً له، وال أن يكون األعلى مفتقراً إليه، 

قرة إليها؟ فالرب تعاىل أعظم شأناً وأجل من أن فانظر إىل السماء كيف هي فوق األرض وليست مفت
يلزم من علوه ذلك، بل لوازم علوه من خصائصه، وهي محله بقدرته للسافل، وفقر السافل، وغناه هو 
سبحانه عن السافل، وإحاطته عز وجل به، فهو فوق العرش مع محله بقدرته للعرش ومحلته، وغناه عن 

العرش، وعدم إحاطة العرش به، وحصره للعرش، وعدم حصر العرش، وفقر العرش إليه، وإحاطته ب
ونفاة العلو أهل التعطيل لو فصلوا ذا التفصيل هلدوا إىل . العرش له، وهذه اللوازم منتفية عن املخلوق

سواء السبيل، وعلموا مطابقة العقل للترتيل، ولسلكوا خلف الدليل، ولكن فارقوا الدليل فضلوا عن 
ثُم استوى علَى : ر يف ذلك كما قال اإلمام مالك رمحه اهللا ملا سئل عن قوله تعاىلسواء السبيل، واألم

االستواء معلوم، والكيف جمهول، ويروى هذا اجلواب : ، كيف استوى؟ فقال]٥٤:األعراف[الْعرشِ 
  عن أم سلمة رضي اهللا عنها موقوفاً ومرفوعاً إىل النيب صلى اهللا عليه
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يفيد أن العرش هو سقف ) إن اهللا مستغن عن العرش ومستغن عما دون العرش: (لهقو]. وسلم
املخلوقات، وأنه أعظمها فيما أخربنا اهللا به، وأن هذه املخلوقات كلها حقرية بالنسبة إىل هذا العرش، 
ومع ذلك فإن الرب الذي خلقه وخلق غريه مستغن عن العرش ومستغن عن غريه، وال حيتاج إليه 

أَلَم تر أَنَّ اللَّه : ، وال إىل املالئكة لتحمله، بل هو بقدرته الذي ميسك املخلوقات، يقول اهللا تعاىلليحمله
، ]٦٥:احلج[ويمِسك السماَء أَنْ تقَع علَى اَألرضِ إِلَّا بِإِذْنِه ] .. ٦٥:احلج[سخر لَكُم ما في اَألرضِ 

، سبعاً شداداً ]٣:امللك[، خلَق سبع سموات طباقًا ]١٠:لقمان[ت بِغيرِ عمد خلَق السموا: وأخرب بأنه
املخلوق إذا رفع سقفاً فال بد أن . بناها فوق األرض، ومع ذلك ثبتها فهي مستغنية عن عمد تعتمد عليه

جعلْنا السماَء سقْفًا و: يثبته بعمد يعتمد عليها ذلك السقف، واهللا تعاىل ذكر أن السماء سقف يف قوله
خلَق السموات بِغيرِ عمد ترونها : ، ومع ذلك ليس هلا عمد، يقول تعاىل]٣٢:األنبياء[محفُوظًا 

تشاهدوا، فهي مستغنية عن ذلك لكون اهللا تعاىل هو الذي أمسكها بقوته، وقال : أي] ١٠:لقمان[
لسموات واَألرض أَنْ تزوال ولَئن زالَتا إِنْ أَمسكَهما من أَحد من بعده إِنَّ اللَّه يمِسك ا: تعاىل
، فمع كونه فوق العامل وفوق اخللق وعال على عباده، فإن مجيع املخلوقات حباجة إليه، وهو ]٤١:فاطر[

تغن عن السماوات وعن مستغن عنها، وعن العباد وطاعام، وعن املالئكة وعبادم، وكذلك مس
العرش وعن الكرسي، هو غين عن ذلك، وكل شيء فقري إليه، بل هو الذي ميسكها وهو الذي حيملها 

فالنفاة تومهوا يف هذه املخلوقات أنه إذا كان اهللا فوقها فيلزم أن تكون . وهو الذي يثبتها كما يشاء
رب بأنه عال على هذه املخلوقات، ومع أن هذا خطأ، بل اهللا أخ: واجلواب! هناك حاجة وضرورة إليها

  ذلك فإنه الغين عما
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سواه، وكل ما سواه فقري إليه، فال حيتاج إىل خلقه يف شيء من خصائصهم، بل هو الغين وهم الفقراء 
فال يغتر مبا يقوله الذين يردون بعض النصوص، فيعتقدون أن يف إثباا لزوم حاجة . إليه سبحانه وتعاىل

إن هذا يلزم منه حلول احلوادث يف ذات اهللا تعاىل، : -كما يذكر عن النفاة-و ذلك، أو يقولون أو حن
  .وحنو ذلك من الكلمات اليت هي من توليدات املتكلمني
  العرش فوق املخلوقات، واهللا مستو عليه حميط بكل شيء

…  
) حميط بكل شيء فوقه: (خويف بعض النس) حميط بكل شيء وفوقه: (وأما قوله: [قال الشارح رمحه اهللا

أنه تعاىل حميط بكل شيء وفوق : ، والنسخة األوىل هي الصحيحة، ومعناها)فوقه: (بغري واو من قوله
 إما أن يكون أسقطها -واهللا أعلم-أنه حميط بكل شيء فوق العرش، وهذا : كل شيء، ومعىن الثانية



أن بعض احملرفني الضالني أسقطها بعض النساخ سهواً مث استنسخ بعض الناس من تلك النسخة، أو 
وإال فقد قام الدليل على أن العرش فوق املخلوقات، وليس فوقه ! قصداً للفساد، وإنكاراً لصفة الفوقية
 معىن، إذ ليس فوق -واحلالة هذه-حميط بكل شيء فوق العرش : شيء من املخلوقات، فال يبقى لقوله

أنه سبحانه حميط بكل شيء، وفوق : ويكون املعىن. الواوالعرش من املخلوقات ما حياط به، فتعني ثبوت 
، أَال إِنه بِكُلِّ ]٢٠:الربوج[واللَّه من ورائهِم محيطٌ : أما كونه حميطاً بكل شيء، فقال تعاىل. كل شيء

 بِكُلِّ شيٍء محيطًا ، وللَّه ما في السموات وما في اَألرضِ وكَانَ اللَّه]٥٤:فصلت[شيٍء محيطٌ 
، وليس املراد من إحاطته خبلقه أنه كالفلك، وأن املخلوقات داخل ذاته املقدسة، تعاىل ]١٢٦:النساء[

إحاطة عظمة وسعة وعلم وقدرة، وأا بالنسبة إىل عظمته : وإمنا املراد! اهللا عن ذلك علواً كبرياً
ما السماوات السبع، واألرضون السبع : (نه قالكاخلردلة، كما روي عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أ

  كل هذا يؤخذ منه عظمة الرب)]. وما فيهن، وما بينهن يف يد الرمحن إال كخردلة يف يد أحدكم

)٢/١٨٢(  

  

سبحانه وتعاىل، وأنه حميط بكل شيء، واإلحاطة هي العلم ا واالستيالء عليها والتصرف فيها، فاهللا قد 
وكَانَ اللَّه بِكُلِّ شيٍء محيطاً : وقوله] ٢٠:الربوج[واللَّه من ورائهِم محيطٌ : قولهأحاط علماً ا كما يف 

أنه أحصاها وعلمها، واستوىل عليها، وعلى مجيع املخلوقات، فاهللا حميط بكل : مبعىن] ١٢٦:النساء[
لموا، فهو الذي فتحها عليهم، شيء، ومن مجلة ذلك العباد، فاهللا حميط م، فهو حميط بعلومهم اليت يع

ونعلَم ما توسوِس بِه نفْسه : وحميط بأعماهلم اليت يعملوا ال خيفى عليه شيء من أعماهلم، قال سبحانه
 رِيدلِ الْوبح نم هإِلَي بأَقْر نحنوكذلك اهللا حميط باملخلوقات كلها سواء اجلماد منها ] ١٦:ق[و ،

، واحليوان والنبات وغري ذلك، كله قد أحاط به، واستوىل عليه، وتصرف فيه، فهو املستويل واملتحرك
والفائدة من معرفة ذلك التعظيم، فإن العبد إذا تصور أن اهللا تعاىل قد أحاط بكل شيء علماً . على خلقه

ن ذلك تعظيم عظّمه حق التعظيم، وعبده حق العبادة، وابتعد عما يسخطه، وعما ى عنه، واستفاد م
شرعه والتصديق خبربه، وطلب الثواب الذي رتبه على العبادة، فكل ذلك من فوائد معرفة إحاطته بكل 

شيء من املخلوقات، وهذه عقيدة املسلمني؛ فلذلك أصبح أهل العقيدة السليمة هم الذين يعظمون 
و ذلك فهم الذين وقعوا فيما حرمات اهللا وشرائعه، وأما الذين أنكروا علم اهللا أو أنكروا عظمته أو حن

  .وقعوا فيه من املخالفات واملعاصي والعقائد املنحرفة
  ]٣٣[شرح العقيدة الطحاوية 

من عقائد أهل السنة أن اهللا فوق خملوقاته، واألدلة على ذلك أكثر من أن حتصر، وقد بينها أهل العلم، 
  .وردوا على من أنكر هذه الصفة من املبتدعة



  ة العلو هللا تعاىلوجوب اإلميان بصف
…  
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جيب على املسلم أن يدين بعظمة ربه، وأن يستحضر جالله وكربياءه، وأن يكون ذلك حامالً له على 
تعظيمه، وعلى خوفه وإجالله، وعلى الرغبة يف ثوابه، والرهبة من عقابه، ويكون ذلك مبعرفة األدلة على 

ال أحد أحب إليه املدح : ( لنفسه، فقد ورد يف احلديثذلك، فاألدلة على عظمة اهللا سبحانه تعظيم اهللا
، وورد أيضاً وصف اهللا بالكربياء والعظمة، واختصاصه بذلك، كما ) من اهللا، من أجل ذلك مدح نفسه

أن ذلك من خصائصه اليت ال جيوز : يعين) العظمة إزاري، والكربياء ردائي: (يف قوله يف احلديث القدسي
إذا كان ذلك من خصائصه سبحانه فمنازعته ومشاقته يف شيء مما هو خاص به أن ينازعه فيها أحد، ف
ومعلوم أن اإلنسان إذا وجب عليه أمر تعني أن يعرف الدليل عليه، فاهللا تعاىل . يعترب اعتراضاً على اهللا

علي وهو الْ: قد أقام األدلة على عظمته وجالله، وعلى استحقاقه للتبجيل واإلعظام، ووصف نفسه بقوله
 يمظ٢٥٥:البقرة[الْع .. [ ًاً كَبِريايلكَانَ ع إِنَّ اللَّه]فيجب أن نعتقد أن أنواع العظمة هللا، ] ٣٤:النساء

ما الفائدة اليت أحصل : قد يقول قائل. فهو املستحق للتعظيم وأنواع الكربياء، وأنواع العلو هللا وحده
ال شك أنك مىت قمت ذا واعتقدته عقيدة :  أن نقول:عليها إذا وصلت إىل هذه العقيدة؟ واجلواب

صحيحة عظم قدر ربك يف قلبك، فصعب عليك أن تعصيه، وعظم عليك أن تدين لغريه بالعظمة، 
وكذلك كرب عليك أن تترك طاعته، وعرفت أن له عليك حقوقاً كثرية البد أن تدين ا، والبد أن 

وقد مر بنا أن من صفات اهللا تعاىل الغىن، فهو غين . ةحترص على أدائها، وهذه من فوائد هذه املعرف
ومستغنٍ عن العرش وما دونه، فهو الذي خلق اخللق وليس حباجة إىل عبادة اخللق، وليس حباجة إىل 

نى اللَّه وتولَّوا واستغ].. (٣٨:حممد[واللَّه الْغنِي وأَنتم الْفُقَراُء : شيء من املخلوقات، بل هو الغين عنهم
 يدمح غَنِي اللَّهفإذا دان العبد هللا بالغىن، علم أن هذا الغىن]٦:التغابن[و  
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عام، وأن اهللا مستغنٍ عن العرش، ومستغنٍ عن السماوات، ومستغن عن األرض، ومستغنٍ عن 
 نفسه بأنه استوى املخلوقات كلها، ومستغنٍ عن مجيع ما يف الكون، فهو اخلالق وحده، وقد وصف اهللا

  . ......على العرش، وبأنه عال على خلقه، وال يدل ذلك على حاجته إىل أي خملوق
  إحاطة اهللا بكل شيء ال تنايف فوقيته وعلوه



…  
أنه حميط باألشياء، : من صفات اهللا أنه حميط بكل شيء وفوقه، واإلحاطة ا هو االستيالء عليها، مبعىن

فال شيء يتحرك إال بإرادته، وال يتصرف إال بعلمه، وهو املتصرف فيها وكلها حتت سيطرته وتصرفه، 
وحده، وهذا يدل على كماله وعظمته، فالذي يعتقد ذلك ال شك أنه يعظم قدر ربه يف قلبه، ويصعب 

عليه أن يتخلف عن طاعته، أو يرتكب معصيته، أو يفعل إمثاً أو جرماً، أو يبارز ربه بالعصيان؛ ألنه 
ه وكربياءه وجالله وغناه عن خلقه، مث يستحضر ضعف اخللق كلهم، وفقرهم وفاقتهم، يستحضر عظمت

ما أنا وما قدري حىت أظهر الغىن عن اهللا، وحىت أبارزه : وحاجتهم الشديدة إىل رم، فبعد ذلك يقول
وهل أحتمل شيئاً من سخطه أو أصرب على شيء من عذابه؟ ! بالذنوب، وأعصي أمره وأرتكب يه؟

وأَنَّ اللَّه قَد : ودليل إحاطته بكل شيء قوله تعاىل. ن استحضاره ذلك زاجراً له عن اقتراف املآمثفيكو
وال يحيطُونَ بِشيٍء من علْمه إِالَّ : ونفى ذلك عن املخلوقني بقوله] ١٢:الطالق[أَحاطَ بِكُلِّ شيٍء علْماً 

وكَانَ اللَّه بِكُلِّ شيٍء : ، وقال]٢٠:الربوج[ من ورائهِم محيطٌ واللَّه: ، وقال]٢٥٥:البقرة[بِما شاَء 
هي السيطرة واالستيالء التام، والوالية الكاملة اليت ال ينقصها شيء، : فاإلحاطة] ١٢٦:النساء[محيطاً 

فى عليه شيء وهي هللا وحده، فهو حميط باألشياء كلها علويها وسفليها، وعامل ا ومتصرف فيها، وال خي
-ومن املعلوم : [قال الشارح رمحنا اهللا تعاىل وإياه. من أمرها، وذلك ألا خملوقة، وهو اخلالق وحده

   أن الواحد منا إذا كان عنده خردلة، إن شاء-وهللا املثل األعلى
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، فوقها من مجيع قبضها وأحاطت قبضته ا، وإن شاء جعلها حتته، وهو يف احلالني مباين هلا، عال عليها
فلو شاء لقبض السماوات واألرض ! الوجوه، فكيف بالعظيم الذي ال حييط بعظمته وصف واصف؟

اليوم، وفعل ا كما يفعل ا يوم القيامة، فإنه ال يتجدد له إذ ذاك قدرة ليس عليها اآلن، فكيف 
ه فوق مساواته أو يدين إليه يستبعد العقل مع ذلك أنه يدنو سبحانه من بعض أجزاء العامل وهو على عرش

ويف حديث أيب رزين املشهور الذي رواه عن . من يشاء من خلقه؟ فمن نفى ذلك مل يقدره حق قدره
 وهو -يا رسول اهللا -كيف يسعنا : (النيب صلى اهللا عليه وسلم يف رؤية الرب تعاىل، فقال له أبو رزين 

هذا القمر آية من آيات اهللا، كلكم يراه خملياً : سأنبئك مبثل ذلك يف آالء اهللا: واحد وحنن مجيع؟ فقال
، وإذا قد تبني أنه أعظم وأكرب من كل شيء، فهذا يزيل كل إشكال، ويبطل )به، واهللا أكرب من ذلك

يخافُونَ ]١٨:األنعام) [وهو الْقَاهر فَوق عباده: (وأما كونه فوق املخلوقات، فقال تعاىل. كل خيال
م مهبر هِمقفَو والعرش فوق : (وقال صلى اهللا عليه وسلم يف حديث األوعال املتقدم] ٥٠:النحل[ن

وقد أنشد عبد اهللا بن رواحة شعره املذكور بني يدي النيب صلى اهللا عليه ). ذلك، واهللا فوق ذلك كله



هدت بإذن ش: وكذا أنشده حسان بن ثابت رضي اهللا عنه قوله. وسلم، وأقره على ما قال وضحك منه
اهللا أن حممداً رسول الذي فوق السماوات من علُ وأن أبا حيىي وحيىي كالمها له عمل من ربه متقبل وأن 
الذي عادى اليهود ابن مرمي رسول أتى من عند ذي العرش مرسل وأن أخا األحقاف إذ قام فيهم جياهد 

وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن . )وأنا أشهد: (يف ذات اإلله ويعدل فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم
إن رمحيت : ملا قضى اهللا اخللق كتب يف كتاب فهو عنده فوق العرش: (النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

: وروى ابن ماجة عن جابر يرفعه قال. رواه البخاري وغريه) تغلب غضيب: سبقت غضيب، ويف رواية
  بينا أهل اجلنة يف نعيمهم(
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يا : هلم نور، فرفعوا إليه رءوسهم، فإذا اجلبار جل جالله قد أشرف عليهم من فوقهم، وقالإذ سطع 
فينظر إليهم، وينظرون ] ٥٨:يس[سالم قَولًا من رب رحيمٍ : سالم عليكم، مث قرأ قوله تعاىل! أهل اجلنة

 عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وروى مسلم). إليه، فال يلتفتون إىل شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه
أنت األول فليس قبلك : (بقوله]٣:احلديد) [هو اَألولُ واآلخر والظَّاهر والْباطن: (يف تفسري قوله تعاىل

الكالم األول يتعلق بإحاطة اهللا باملخلوقات، وقد تقدم )]. شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء
رسي، وصغر املخلوقات بالنسبة إليهما، وأن السماوات السبع االستدالل على عظمة العرش والك

واألرضني السبع للكرسي كدراهم سبعة ألقيت يف ترس، وما الكرسي بالنسبة إىل العرش إال كحلقة 
: وذكر ابن كثري أحاديث عند قوله تعاىل! ألقيت يف أرض فالة، فماذا تشغل احللقة من هذه الفالة؟

يعاً قَبمج ضاَألرو ينِهمبِي اتطْوِيم اتموالسو ةاميالْق موي هتوأن هذه السماوات ]٦٧:الزمر[ض ،
واألرضني صغرية بالنسبة إىل قبضة الرب عز وجل، فهي مطويات بيمينه، واألحاديث اليت فسرت ذلك 

 يقبض السماوات فيها الداللة على أن اهللا يقبض املخلوقات كما يشاء، وقد ورد يف األحاديث أنه
أنا امللك، أين ملوك األرض؟ أين اجلبارون؟ أين املتكربون؟ ذكر ذلك : واألرض، وأنه يهزهن ويقول
وكذلك نقل عن ابن ]. ١٦:غافر[لمن الْملْك الْيوم للَّه الْواحد الْقَهارِ : ابن كثري عند تفسري قوله تعاىل

ما السماوات السبع واألرضون : ( أنه قال-ماء الصحابةوهو من أجل عل-عباس رضي اهللا عنهما 
كمثل حبة خردل يف يد العبد، وماذا تشغل حبة ) السبع يف كف الرمحن إال كحبة خردل يف يد أحدكم

معلوم أن احلبة صغرية وحقرية يف القبضة، فقد يقبض ألفاً أو أكثر من ألف يف كفه ! اخلردل من اليد؟
   حببة واحدة؟ فهذه املخلوقات اليت نشاهد عظمتها، وال يعلموال ميتلئ الكف بذلك، فكيف

)٢/١٨٧(  

  



سعتها إال اهللا تعاىل، قد أخربنا اهللا ورسوله بأا سبع شداد، وأا سبع طباق، وأن املسافات اليت بني كل 
مساء ومساء مسرية مخسمائة سنة، ومىت تقطع هذه املسافة؟ وكل ذلك صغري بالنسبة إىل عظمة الرب 

  .فهذا وحنوه دليل على عظمته، ودليل على إحاطته بكل شيء!! عاىلت
  ذكر األدلة على إثبات صفة الفوقية هللا تعاىل

…  
أننا نعتقد أن اهللا فوق كل شيء، قد ذكر الشارح : املراد) حميط بكل شيء وفوقه: (قول صاحب املنت
 هلا هنا؛ ألن اهللا إحاطته ليست ، بدون واو، والواو ال معىن)حميط بكل شيء فوقه: (أن يف بعض النسخ

مبا فوق العرش، بل بكل شيء، بالعرش ومبا فوقه ومبا حتته، ومعلوم أن العرش هو سقف املخلوقات، 
واألدلة على الفوقية كثرية، فمنها ما هو . وهو أعالها، وفوقه الرب سبحانه، وهو قريب من عباده

يخافُونَ ربهم من فَوقهِم : رة النحل ال حتتمل التأويلصريح ال حيتمل التأويل، فاآلية اليت مسعنا يف سو
: حىت ال يتأوهلا املتأول، وأما اآلية الثانية يف سورة األنعام وهي قوله تعاىل) من(قيدت بـ] ٥٠:النحل[

 هادبع قفَو رالْقَاه وهفوقية الغلبة، : قيةإن املراد بالفو: يف موضعني، فهذه اآلية قد يقال] ١٨:األنعام[و
فوقية القهر، ولكن يؤخذ : يعين] ١٢٧:األعراف[وإِنا فَوقَهم قَاهرونَ : وفوقية القهر، كما قال فرعون

منها فوقية الذات، وفوقية الغلبة، فهي دالة على املعنيني؛ فتكون من اآليات الدالة على وصف اهللا تعاىل 
أما األحاديث فمنها قوله صلى اهللا عليه وسلم يف حديث . ةبالفوقية، وهو العلو الذي يقتضي العظم

إن اهللا كتب : (فالفوقية هنا صرحية، ومن ذلك قوله) والعرش فوق ذلك، واهللا فوق العرش: (األوعال
وهذا دليل واضح على أن الرب تعاىل ) إن رمحيت تغلب غضيب: كتاباً فهو مكتوب عنده فوق العرش

هو اَألولُ : لك احلديث الذي فيه تفسري اآلية الكرمية من سورة احلديدكذ. فوق العباد، وفوق العرش
 ناطالْبو رالظَّاهو راآلخوهو الدعاء] ٣:احلديد[و  
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اللهم أنت األول فليس قبلك شيء، وأنت اآلخر فليس : (املأثور عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال
س فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين، وأغننا بعدك شيء، وأنت الظاهر فلي

بأنه العايل الذي ليس فوقه شيء، فهو ) هو اَألولُ واآلخر والظَّاهر والْباطن: (فسر قوله تعاىل) من الفقر
فعلوه فوق املخلوقات، ومع ذلك هو قريب منها؛ ولذلك فسر الباطن بالقريب الذي ليس دونه شيء، 

وذكر املؤلف . سبحانه وتعاىل وفوقيته ال تنايف قربه ومعيته، فيستحضر املؤمن الوصفني معاً القرب والعلو
: شعر أمية وشعر عبد اهللا بن رواحة وشعر حسان ، وكلها تذكر العلو والفوقية، فيقول ابن رواحة

ء طاف وفوق العرش رب شهدت بأن وعد اهللا حق وأن النار مثوى الكافرينا وأن العرش فوق املا



شهدت : العاملينا فصرح بالفوقية وأقره النيب صلى اهللا عليه وسلم، وهكذا أيضاً يف البيت الذي حلسان 
فوق السماوات وفوق العرش، مث وصفه : بإذن اهللا أن حممداً رسول الذي فوق السماوات من علُ يعين

ذه الفوقية، وأم قد تلقوها من نبيهم صلى بأنه من علُ، فهذا دليل على أن الصحابة كلهم يدينون 
  .اهللا عليه وسلم

  الرد على منكري العلو
…  
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أدلة الفوقية نوع من أنواع األدلة على صفة العلو، وقد أوصلها بعضهم إىل واحد وعشرين نوعاً، وقد 
وملا .  نوع حتته مفرداتوكل. ذكر ذلك ابن القيم يف نونيته، وابتدأها باآليات اليت تدل على االستواء

كانت مسألة العلو من املسائل االعتقادية بالغ أئمة السلف يف إثباا، وكتبوا فيها األدلة اليت توضح قول 
السلف، وقول من سار على طريق السلف، فنجد يف كتب املتقدمني من السلف أم أوفوها حقها، 

شاعرة واملعتزلة وحنوهم، حىت قرأت لبعضهم ككتاب التوحيد البن خزمية الذي هو شجى يف حلوق األ
كتاب الشرك، مع أنه استدل بآيات وأحاديث صحيحة رواها باألسانيد، ولكن ملا خالف : أنه يسميه

كذلك كتب السنة اليت كتبها أئمة السلف كاإلبانة، وكتاب . معتقدهم أساءوا به وصاروا حيذرون منه
ها من كتب السلف، فمنهم من رد على اجلهمية، ومسى التوحيد، وكتاب اإلميان، وكتاب السنة وغري

كل من خالف ذلك جهمياً، ومن السلف الذين كتبوا يف ذلك ابن مندة وعثمان بن سعيد الدارمي وابن 
أيب عاصم ، وكذلك القاضي أبو يعلى ، واإلمام الذهيب له كتاب العلو للعلي الغفار، وصفه ذا 

 دانوا بعقائد باطلة ممن مسوا أنفسهم أشاعرة، أراد أن يفصح مبا الوصف، وكأنه ملا رأى كثرة الذين
يعتقده ولو خالف مشاخيه، ولو خالف زمالءه، ولو خالف املنتمني إىل مذهبه، ال يبايل بذلك ما دام أنه 

 مسألة العلو مل ينكرها يف املائة املتأخرة إال أفراد قلة كاألشاعرة واملعتزلة. يعتمد الدليل، ويقول احلق
والشيعة واخلوارج واجلربية وحنوهم، كلهم ينكرون هذه الصفة، وال عربة بإنكار من أنكرها مادامت 

وأهل السنة يثبتوا على ما يليق . األدلة واضحة صرحية يف إثباا، فال يعترب مبن أنكر احلق مع وضوحه
قرب وأدلة املعية وحنو ذلك، وال باهللا تعاىل، ويذكرون األدلة ويعتمدوا، مث جيمعون بينها وبني آيات ال

يفهمون منها جتسيماً وال تشبيهاً، وال جهة وال حصراً، وال حتيزاً وال غري ذلك، أما أولئك املنكرون 
  إن هذه الكلمات تدل: فيقولون
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أن على حصر اخلالق، وأنه متحيز، إىل غري ذلك، وال عربة بتلك األقوال اليت ميوهون ا، وعلى املسلم 
  .يعتقد احلق ولو خالفه من خالفه

  ذكر بعض األدلة على إثبات صفة العلو
…  

فَما اسطَاعوا أَنْ يظْهروه : العلو، ومنه قوله تعاىل: واملراد بالظهور هنا: [قال الشارح رمحه اهللا
وتعاىل امسان منها ألزلية الرب سبحانه : فهذه األمساء األربعة متقابلة. يعلوه: ، أي]٩٧:الكهف[

وروى أبو داود عن جبري بن حممد بن جبري بن مطعم عن أبيه عن جده . وأبديته، وامسان لعلوه وقربه
جهدت األنفس، وكت ! يا رسول اهللا: أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أعرايب، فقال: (قال

ول اهللا صلى اهللا عليه األموال؛ فاستسق لنا، فإنا نستشفع بك على اهللا، ونستشفع باهللا عليك، فقال رس
أتدري ما تقول؟ وسبح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فما زال يسبح حىت عرف ذلك ! وحيك: وسلم

إنه ال يستشفع باهللا على أحد من خلقه، شأن اهللا أعظم من ذلك، ! وحيك: يف وجوه أصحابه، مث قال
وقال بأصابعه مثل القبة عليه، وإنه ليئط أتدري ما اهللا؟ إن اهللا فوق عرشه، وعرشه فوق مساواته، ! وحيك

ويف قصة سعد بن معاذ يوم بين قريظة، ملا حكم فيهم أن تقتل ). به أطيط الرحل اجلديد بالراكب
لقد حكمت فيهم حبكم امللك من فوق : (مقاتلتهم، وتسىب ذراريهم، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم

وروى البخاري .  مغازيه، وأصله يف الصحيحنيوهو حديث صحيح، أخرجه األموي يف) سبع مساوات
زوجكن : (عن زينب رضي اهللا عنها أا كانت تفخر على أزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم وتقول

أنه مر بعجوز فاستوقفته، : (وعن عمر رضي اهللا عنه). أهاليكن، وزوجين اهللا من فوق سبع مساوات
! ويلك: حبست الناس بسبب هذه العجوز؟ فقال! مننييا أمري املؤ: فوقف معها حيدثها، فقال رجل

قَد سمع . أتدري من هذه؟ امرأة مسع اهللا شكواها من فوق سبع مساوات، هذه خولة اليت أنزل اهللا فيها
ي إِلَى اللَّهكتشتا وجِهوي زف لُكادجي تلَ الَّتقَو اللَّه  
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ثُم لَآتينهم من بينِ أَيديهِم ومن :  وروى عكرمة عن ابن عباس يف قوله.أخرجه الدارمي ])١:اادلة[
 هِملائمش نعو انِهِممأَي نعو هِملْفومل يستطع أن يقول من فوقهم، ألنه قد علم : (قال] ١٧:األعراف[خ

يه وسلم وكالم السلف، وجد منه ومن مسع أحاديث الرسول صلى اهللا عل). أن اهللا سبحانه من فوقهم
وال ريب أن اهللا سبحانه ملا خلق اخللق مل خيلقهم يف ذاته املقدسة، تعاىل . يف إثبات الفوقية ما ال ينحصر

اهللا عن ذلك، فإنه األحد الصمد الذي مل يلد ومل يولد، فتعني أنه خلقهم خارجاً عن ذاته، ولو مل يتصف 
م بنفسه غري خمالط للعامل، لكان متصفاً بضد ذلك؛ ألن القابل للشيء سبحانه بفوقية الذات، مع أنه قائ



السفول، وهو مذموم على اإلطالق؛ ألنه مستقر إبليس وأتباعه : ال خيلو منه أو من ضده، وضد الفوقية
: سرد املصنف رمحه اهللا هذه األدلة اليت تدل على الفوقية، فذكر حديث األعرايب ملا قال]. وجنوده

جنعل اهللا شافعاً عندك، وهل اهللا يشفع : ، وال شك أن هذا تنقص هللا، فكأنه يقول)اهللا عليكنستشفع ب(
: ، فهذا مل يستنكره، ألنه يقول)نستشفع بك على اهللا: (هذا فيه شيء من التنقص، أما قوله! عند اخللق؟

م، وذاته أجل، ووصفه اشفع لنا إىل ربك، فأنكر عليه األمر الثاين وهو االستشفاع باهللا؛ فشأن اهللا أعظ
وجالله وكربياؤه أعظم من أن يكون شفيعاً عند أحد من خلقه، بل هو الذي يشفع إليه، وال يشفع إىل 

من ذَا الَّذي يشفَع عنده إِالَّ بِإِذْنِه : أحد، بل ال يشفع عنده أحد إال بإذنه، كما ذكر ذلك يف القرآن
وملا أنكر عليه ذلك بني له عظمة الرب ] ٢٨:األنبياء[ لمن ارتضى وال يشفَعونَ إِالَّ] ٢٥٥:البقرة[

أنك ما عرفت قدر ربك، وما استحضرت عظمته، ولو استحضرت : يعين) أتدري ما اهللا؟: (تعاىل فقال
ذلك ملا قلت هذه املقالة، شأن اهللا أعظم، وذكر أن اهللا تعاىل فوق العرش، وأن العرش يئط به أطيط 

  أن اهللا: وهذا من باب التمثيل يعينالرحل، 
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تعاىل فوق العرش، وأن العرش مع كربه وعظمته وإحاطته ذه املخلوقات، فإنه يسمع له هذا األطيط، 
إن هذا من ثقل الرب تعاىل، وقد ذكر اهللا أن العرش حممول، وأن محلة العرش ما محلوه بقوم : فيقال

لك فإن الرب تعاىل غين عن العرش، وغين عن محلة العرش، ولكن ذلك وإمنا محلوه بقوة رم، ومع ذ
: ومن األدلة قوله صلى اهللا عليه وسلم لسعد بن معاذ . كله من باب إظهار العظمة والكربياء وحنو ذلك

وكذلك . وافقت حكم اهللا، واهللا فوق مساواته: يعين) لقد حكمت فيهم حبكم اهللا من فوق سبع مساوات(
فَلَما قَضى زيد منها وطَراً زوجناكَها : تريد قوله تعاىل) زوجين اهللا من فوق سبع مساوات (:قول زينب 

. أن اهللا تعاىل هو الذي زوجها، فصرحت بالفوقية، وأن اهللا تعاىل فوق مساواته: أي] ٣٧:األحزاب[
إن هذه أدلة نقلية، :  فإذا قيل.وباجلملة فهذه أمثلة من األدلة اليت تثبت صفة الفوقية هللا سبحانه

واملخالفون ال يقبلون األدلة النقلية اليت يف زعمهم أا ختالف العقل، ويزعمون أم ما عرفوا صدق 
إن العقول اليت : واجلواب. الرسل إال بالعقول، فإذا جاء الرسل مبا ينايف العقول مل يقبلوه، هكذا عللوا

ال تصلح أن تكون ميزاناً لقبول شيء دون شيء، فعقولكم ردت هذه النقول عقول فاسدة مضطربة، 
اليت رددمت ا هذه النصوص، ورددمت ا هذه الصفات، وزعمتم أن هذا مستنكر ومستبشع على 

هذه العقول كثرياً ما يكون فيها االضطراب، وكثرياً ما تأيت بشبهات : النفوس وال تقبله العقول، نقول
ا يبطل بعضهم شبهة اآلخر اليت يديل ا، وكثرياً ما يبطل أحدهم دليله ال تثبت عند احلق، وكثرياً م

بنفسه، فيذكر دليالً مث يأيت مبا يناقضه، وكذلك يأيت اآلخر بدليل يناقض دليل شيخه وحنو ذلك، فكيف 



هب أنه ليس هناك : وقد ذكر هلم الشارح دليالً عقلياً فقال! إا أدلة عقلية؟: يعتمدون ذلك ويقولون
فوقية العظمة أو فوقية الغلبة، : الفوقية هنا: ليل نقلي، أو هب أنكم تأولتم تلك النصوص، وقلتم مثالًد

  أو فوقية

)٢/١٩٣(  

  

القهر، وأا ال تدل على أن اهللا تعاىل فوق املخلوقات، بل إنه ليس فوق العرش وال فوق السماوات، 
العقول السليمة : نقول لكم! اىل اهللا عما يقولونومجيع األماكن بالنسبة إليه سواء، وليس له مكان، تع

تشهد بإقرار الفوقية؛ ألن من مل يثبت الفوقية لزمه أن يثبت ضدها، فمن مل يوصف بالفوقية البد أن 
يوصف بالسفل، وهذه صفة نقص، واهللا تعاىل أحق أن يوصف بالفوقية، وقد ذكر أن السفل والتحتية 

ه هم الذين يوصفون بأم يف السفل ال يف الفوقية، وقد دان أهل أماكن الشياطني، وأن إبليس وجنود
السنة واملسلمون عموماً بوصف اهللا تعاىل بالفوقية، وأقروا بذلك يف عقوهلم، ووافقوا على ذلك األدلة 
الصرحية الصحيحة، وعلموا أن من مل يكن موصوفاً بالعلو فهو موصوف بالسفل، ومن مل يكن موصوفاً 

وال عربة . وصوف بالتحت، واستدلوا على ذلك ذه النصوص، وأقروا على ذلك بعقوهلمبالفوق فهو م
مبن خالفهم يف ذلك ولو كثر عددهم، وقد قرأت لبعض هؤالء املبتدعة ملا نقل أثراً خيالف معتقده يف 

فنقل عن ابن ]٥:شورىال[تكَاد السموات يتفَطَّرنَ من فَوقهِن : تفسري قوله تعاىل يف سورة الشورى
: املراد: فكربت هذه الكلمة عند هذا املبتدع، فقال) تتفطر السماوات من ثقل الرب: (عباس أنه قال

انظروا كيف صرف هذا األثر عن ابن عباس وجعل املراد أا تتفطر من هيبته؛ ألنه ال يدين . من هيبته
ذلك العرش، ويكذب ما ذكر يف احلديث بأن اهللا فوق السماوات، وأن السماوات تتفطر من ثقله، وك

العقول السليمة تدل على أن من مل يتصف : يقال هلم: فعلى كل حال. من أن العرش يئط به وحنو ذلك
بالعلو اتصف بالسفل، ومن مل يتصف بالفوقية اتصف بالتحتية، فأنتم يلزمكم إذا نفيتم الفوق أن تثبتوا 

بح العقل والنقل كالمها متفقان على وصف اهللا تعاىل فأص. التحت، وذلك وصف نقص، وهذا ال جيوز
بالفوقية وهي وصف كمال، وأصبحت عقليام متهافتة كما وصفها شيخ اإلسالم بالبيت الذي 

  ججج افت كالزجاج ختاهلا حقاً وكلٌ: استشهد به

)٢/١٩٤(  

  

فهكذا شبه هؤالء كاسر مكسور شبهها بالزجاجتان إذا ضربت إحدامها باألخرى تكسرت الزجاجتان، 
  .وشبه هؤالء



  الرد باألدلة العقلية على نفاة صفة الفوقية
…  

لو مل : قيل. ال نسلم أنه قابل للفوقية حىت يلزم من نفيها ثبوت ضدها: فإن قيل: [قال الشارح رمحه اهللا
، غري خمالط يكن قابالً للعلو والفوقية مل يكن له حقيقة قائمة بنفسها، فمىت أقررمت بأنه ذات قائم بنفسه

للعامل، وأنه موجود يف اخلارج، ليس وجوده ذهنياً فقط، بل وجوده خارج األذهان قطعاً، وقد علم 
إما داخل العامل، وإما خارج عنه، وإنكار ذلك : العقالء كلهم بالضرورة أن ما كان وجوده كذلك فهو

 يستدل على ذلك بدليل إال إنكار ما هو أجلى وأظهر من األمور البديهيات الضرورية بال ريب، فال
وإذا كان صفة العلو والفوقية صفة كمال، ال نقص فيه، . كان العلم باملباينة أظهر منه، وأوضح وأبني

وال يستلزم نقصاً، وال يوجب حمذوراً، وال خيالف كتاباً، وال سنة، وال إمجاعاً، فنفي حقيقته يكون عني 
فكيف إذا كان ال ميكن اإلقرار بوجوده وتصديق رسله، . الباطل واحملال الذي ال تأيت به شريعة أصالً

واإلميان بكتابه ومبا جاء به رسوله إال بذلك؟ فكيف إذا انضم إىل ذلك شهادة العقول السليمة، والفطر 
املستقيمة، والنصوص الواردة املتنوعة احملكمة على علو اهللا على خلقه، وكونه فوق عباده، اليت تقرب 

هذه جمادلة مع أصحاب البدع بالعقليات، ويستحسن عدم التوسع فيها؛ وذلك !]. من عشرين نوعاً؟
فيه إثارة لشبهات ال : ثانياً. فيه مضيعة للوقت: أوالً: ألن التوسع فيها قد يؤدي إىل عدة مفاسد، منها

ىل ال شك أنه يسبب التشويش على اإلنسان والتفكر يف أشياء ال حيتاج إ: ثالثاً. ينبغي اخلوض فيها
انظروا يف : يعين) تفكروا يف املخلوق، وال تفكروا يف اخلالق: (التفكر فيها، وقد ورد يف بعض اآلثار

خملوقات اهللا عز وجل فإنكم تأخذون منها عربة على عظمة خالقها، وأما ذات اخلالق وكيفية ذاته 
  وصفاته فاصرفوا عنها األفكار، واستحضروا بأذهانكم عظمته وكربياءه،

)٢/١٩٥(  

  

وجالله وعلوه على خلقه، وتفرده بامللك، وتفرده بالتصرف، واستحقاقه للعبادة على خلقه، فإذا 
ومعلوم أن كالمهم يف وصف اهللا تعاىل يفيد أنه . اعتقدمت ذلك كفيتم عن اخلوض يف األشياء الباطلة

 األذهان، وجود يف: ليس له حقيقة وال وجود إال يف األذهان، فهم يقسمون الوجود إىل وجودين
ووجود يف األعيان، وهو الذي ميكن للعيان أن يصل إليه، وإذا تأملنا ما يقوله املعتزلة وما يقوله سلفهم 

 من ذلك احملض الذي ال أجترأ أن آيت به، إذا تأملناه وجدناه يقود إىل النفي احملض، -وهم الفالسفة-
-ا أن تعترفوا بوجود رب خارج األذهان إم: وعدم االعتراف خبالق مدبر متصرف يف اخللق، فيقال هلم

 أو ال تعترفوا، فإذا كنتم معترفني لزمكم لزوماً ال حميد لكم عنه أن -ليس جمرد وجود يف األذهان
تعترفوا بأنه والبد فوق العباد أو حتت أو عن ميني أو عن يسار، وجهة الفوقية أشرف اجلهات فاعتمدوها 



إا تدل على حصر أو إا تدل على حتيز أو على جتسيم، :  يقالواعتقدوها، وال يلزم منها حمذور، وال
فالواجب أن ندين بذلك، ونترك اخلوض فيما يقولونه . أو على غري ذلك من احملذورات اليت يلتزمون ا

مما هو يف احلقيقة نفي حمض، وال فرق بني ما يقولونه ويعتقدونه وبني العدم احملض، الذي هو حقيقة 
هذا هو معتقد أهل السنة، وتلك هي أقوال . ي ال مدح له وال وجود له أصالً فيمدحاملعدوم الذ

ومن أقواهلم أن اهللا إمنا يتصف بالسفل لو كان قابالً للعلو، فإذا مل . الفالسفة اليت أخذها عنهم املعتزلة
 يوصف ا، فهم إنه ال يقبل السمع وال البصر، فال: يكن قابالً للعلو مل يلزم اتصافه بالسفل، ويقولون
إذا نفيتم عنه السمع والبصر فقد لزمكم أن تشبهوه : يلتزمون نفي صفة السمع والبصر، وإذا قيل هلم

هذا لو كان قابالً، أما إذا مل يكن قابالً : بفاقد السمع وهو األصم، وفاقد البصر وهو األعمى، فيقولون
حي وال ميت؛ ألنه ال يقبلهما، : ال يقال للجداراجلدار مثالً ال يقبل االتصاف ما، ف: فال، مث يقولون

  إنه: وال يقال للجدار

)٢/١٩٦(  

  

أصم وال مسيع وال أعمى وال بصري؛ ألنه ليس بقابل لواحد منهما، وهذا ليس بصحيح بل هو قابل هلما، 
فيوصف بأنه مجاد، ويوصف بأنه ميت ال حركة فيه، فهو يقبل ذلك، فهم يتمسكون ذه الشبهة اليت 

  .تلقوها من الفالسفة، وهي شبهة باطلة ضالة
  أنواع األدلة الدالة على إثبات صفة العلو هللا تعاىل

…  
: املعينة للفوقية بالذات) من: (التصريح بالفوقية مقروناً بأداة: أحدها: [قال الشارح رمحه اهللا تعاىل

وهو : كقوله تعاىل: ذكرها جمردة عن األداة: ينالثا]. ٥٠:النحل[يخافُونَ ربهم من فَوقهِم : كقوله تعاىل
 هادبع قفَو رالتصريح بالعروج إليه: الثالث]. ١٨:األنعام[الْقَاه : هإِلَي وحالركَةُ والئالْم جرعحنو ت

التصريح : الرابع). فيعرج الذين باتوا فيكم فيسأهلم: (، وقوله صلى اهللا عليه وسلم]٤:املعارج[
التصريح برفعه بعض : اخلامس]. ١٠:فاطر) [إِلَيه يصعد الْكَلم الطَّيب: (كقوله تعاىل: الصعود إليهب

إِني متوفِّيك ورافعك : (، وقوله]١٥٨:النساء) [بلْ رفَعه اللَّه إِلَيه: (كقوله تعاىل: املخلوقات إليه
يح بالعلو املطلق، الدال على مجيع مراتب العلو، ذاتاً وقدراً التصر: السادس]. ٥٥:آل عمران)[إِلَي

إِنه علي ] ٢٣:سبأ) [وهو الْعلي الْكَبِري] (٢٥٥:البقرة) [وهو الْعلي الْعظيم: (وشرفاً، كقوله تعاىل
 يمكرتِي: (كقوله تعاىل: التصريح بترتيل الكتاب منه: السابع]. ٥١:الشورى[حت اللَّه نابِ متلُ الْك

ترتِيلٌ من الرحمنِ ] (١:الزمر) [تنزِيلُ الْكتابِ من اللَّه الْعزِيزِ الْحكيمِ] (٢:غافر) [الْعزِيزِ الْعليمِ



) بك بِالْحققُلْ نزلَه روح الْقُدسِ من ر] (٤٢:فصلت) [ترتِيلٌ من حكيمٍ حميد] (٢:فصلت) [الرحيمِ
  فيها* إِنا أَنزلْناه في لَيلَة مباركَة إِنا كُنا منذرِين * والْكتابِ الْمبِنيِ * حم ] ١٠٢:النحل[

)٢/١٩٧(  

  

 باختصاص بعض التصريح: الثامن]. ٥:الدخان[أَمراً من عندنا إِنا كُنا مرسلني * يفْرق كُلُّ أَمرٍ حكيمٍ 
] ٢٠٦:األعراف) [إِنَّ الَّذين عند ربك: (املخلوقات بأا عنده، وأن بعضها أقرب إليه من بعض، كقوله

)هدنع نمضِ واَألرو اتومي السف نم لَهمن عنده(عموماً وبني ) من له(ففرق بني ] ١٩:األنبياء) [و (
ول النيب صلى اهللا عليه وسلم يف الكتاب الذي كتبه الرب تعاىل على وق. من مماليكه وعبيده خصوصاً

التصريح بأنه تعاىل يف السماء، وهذا عند املفسرين من أهل : التاسع). أنه عنده فوق العرش: (نفسه
، وإما أن يراد بالسماء العلو، ال خيتلفون يف )على(مبعىن ) يف(إما أن تكون : السنة على أحد وجهني

خمتصاً بالعرش، الذي ) على(التصريح باالستواء مقروناً بأداة : العاشر. جيوز احلمل على غريهذلك، وال 
أنواع األدلة على علو ]. الدالة على الترتيب واملهلة) مث: (هو أعلى املخلوقات، مصاحباً يف األكثر ألداة

  ....... مائتنياهللا تعاىل كثرية، وميكن أن تصل فروع بعضها وأفرادها إىل أكثر من مائة أو
  )من(ذكر الفوقية مقرونة بـ

…  
: ، وقد ورد يف قوله تعاىل يف سورة النحل)من(الفوقية املقرونة بـ: النوع األول من أنواع الفوقية

 هِمقفَو نم مهبافُونَ رخم من فوقهم، فهذا دليل على العلو]٥٠:النحل[يوهذا صريح يف أن ر ،.  
  )من(ذكر العلو جمرداً عن 

…  
وهو الْقَاهر فَوق عباده وهو : ، وهو عام ألنواع الفوقية، كقوله)من(ذكر العلو جمرداً عن : النوع الثاين

 بِريالْخ يمكيعم ذلك أنه فوقهم بقهره، وفوقهم بذاته فوقية تليق جبالله] ١٨:األنعام[الْح.  
  التصريح بالعروج إليه

…  

)٢/١٩٨(  

  

: وقد ذكر يف قوله تعاىل يف سورة السجدة. الرقي: التصريح بالعروج إليه، والعروج هو: ثالنوع الثال
 هإِلَي جرعي ضِ ثُماِء إِلَى اَألرمالس نم راَألم ربدويف قوله تعاىل يف سورة املعارج]٥:السجدة[ي ، : جرعت



 هإِلَي وحالركَةُ والئوال شك أن العروج يكون من أسفل إىل أعلى، وهذا دليل على أنه ، ]٤:املعارج[الْم
  .هو العلي األعلى

  التصريح بالصعود إليه
…  

 وقد ذكر يف قوله تعاىل يف سورة -أيضاً-هو الرقي : التصريح بالصعود إليه، والصعود: النوع الرابع
  .ات صفة العلوفدل على إثب] ١٠:فاطر[إِلَيه يصعد الْكَلم الطَّيب : فاطر

  التصريح برفعه بعض املخلوقات إليه
…  

ذكر الرفع، ومعلوم أن الرفع يكون من مكان منخفض إىل مكان مرتفع، وقد ذكر يف : النوع اخلامس
إِني : ، وذكر يف قوله عن عيسى يف سورة آل عمران]١٠:فاطر[والْعملُ الصالح يرفَعه : قوله تعاىل
رو فِّيكوتم إِلَي كع٥٥:آل عمران[اف[ويف سورة النساء ، : هإِلَي اللَّه هفَعلْ رب]وقد ]١٥٨:النساء ،

  .كان عيسى يف األرض، فرفعه اهللا إليه إىل السماوات، فهذا دليل على صفة العلو
  التصريح بالعلو املطلق

…  
وهو : كقوله تعاىل) العلي (وردت بصيغة: وقد وردت بثالث صيغ) العلو(ذكر كلمة : النوع السادس
 يمظالْع يل٢٥٥:البقرة[الْع [ يمكح يلع هوقوله إِن ،]ا ]٥١:الشورىا كَبِرييلكَانَ ع وقوله إِنَّ اللَّه ،

: ، وكقوله] ١:األعلى[سبحِ اسم ربك اَألعلَى : كقوله تعاىل) األعلى(ووردت بصيغة ]. ٣٤:النساء[
إِنَّ اللَّه كَانَ عليا كَبِريا : كقوله تعاىل) كان(ووردت بصيغة ]. ٢٠:الليل[ا ابتغاَء وجه ربه اَألعلَى إِلَّ
  .علو القدر، وعلو القهر، وعلو الذات: ، وال شك أن العلو يلتزم ثالثة أنواع] ٣٤:النساء[

  التصريح بأنه تعاىل يف السماء
…  

)٢/١٩٩(  

  

أَأَمنتم من في السماِء أَنْ : التصريح بذكر أنه يف السماء يف موضعني من سورة امللك: بعالنوع السا
 ضاَألر بِكُم ِسفخا : ، وقوله]١٦:امللك[يباصح كُملَيلَ عسراِء أَنْ يمي السف نم منتأَم أَم

أال تأمنوين وأنا أمني من يف : ( اهللا عليه وسلموأما يف األحاديث فكثري جداً، كقوله صلى]. ١٧:امللك[
يف : أين اهللا؟ قالت: (، وقوله للجارية) ارمحوا من يف األرض يرمحكم من يف السماء: (وكقوله) السماء؟
( ، )على(مبعىن ) يف(أن : التفسري األول: هنا بتفسريين) يف(وتفسر ) . اعتقها فإا مؤمنة: فقال. السماء



يف ( على السماء، وال يلزم أن تكون السماء حتيط به أو حتصره تعاىل اهللا، فيكون معىن :يعين) يف السماء
على : أي] ٧١:طه[ولَأُصلِّبنكُم في جذُوعِ النخلِ : على السماء، قال تعاىل عن فرعون): السماء

) يف السماء(ذلك على األرض، فك: أي] ٢:التوبة[فَِسيحوا في اَألرضِ : جذوع النخل، وقال تعاىل
: أن السماء اسم للعلو، وكل ما عال وارتفع فهو مساء، فيكون قوله: التفسري الثاين. على السماء: يعين

  .من يف العلو: أي] ١٦:امللك[أَأَمنتم من في السماِء 
  التصريح بالرتول من عند اهللا

…  
منزلٌ من ربك :  من املواضع، كقولهذكر الرتول من اهللا تعاىل يف عدة: النوع الثامن من األدلة

اهلبوط، فدل على أن : والرتول معناه] ١:الزمر[تنزِيلُ الْكتابِ من اللَّه : ، وقوله] ١١٤:األنعام[
املالئكة ترتل من عند اهللا، وكذلك الكتاب نزل من اهللا، فهذا يستدعي أن يكون الرتول من أعلى، فدل 

  .على إثبات صفة العلو
  التصريح باختصاص بعض املخلوقات أا عنده

…  

)٢/٢٠٠(  

  

قَالَت رب ابنِ لي : ختصيص بعض املخلوقات بأا عند اهللا، قال تعاىل عن امرأة فرعون: النوع التاسع
 ةني الْجا فتيب كدنوقال تعاىل] ١١:التحرمي[ع ، :ونَ لَهحبسي كبر دنع ينارِ فَالَّذهالنلِ وبِاللَّي 

، ] ١٩:األنبياء[ومن عنده ال يستكْبِرونَ عن عبادته وال يستحِسرونَ : ، وقال تعاىل] ٣٨:فصلت[
) إن رمحيت سبقت غضيب: إن اهللا كتب كتاباً، فهو عنده فوق العرش: (وقال صلى اهللا عليه وسلم

فة العلو، وال شك أن اهللا أخرب بأن بعض املخلوقات أقرب إليه من فالتصريح بأا عنده دليل على ص
بعض، والقرب قد يكون حسياً، وقد يكون معنوياً، وإن كان اجلميع بالنسبة إىل قدرة اهللا وعظمته 

  .سوياً
  )على(ذكر االستواء مقروناً بأداة 

…  

)٢/٢٠١(  

  



ثُم استوى علَى الْعرشِ : سورة األعرافيف : ذكر االستواء، وقد ورد يف سبعة مواضع: النوع العاشر
الرحمن علَى الْعرشِ : ، وكذا يف سورة يونس، ويف سورة الرعد، ويف سورة طه] ٥٤:األعراف[

، ويف سورة ] ٥٩:الفرقان[ثُم استوى علَى الْعرشِ الرحمن : ، ويف سورة الفرقان]٥:طه[استوى 
، والعرب إذا ذكرت االستواء متعدياً )استوى(حلديد، وكلها ذكر فيها لفظ السجدة، ويف سورة ا

واستوت علَى الْجودي : ودليل ذلك قوله تعاىل يف سفينة نوح. فإا تقصد بذلك العلو) على(بـ
] ١٣:فالزخر[لتستووا علَى ظُهورِه : استقرت مرتفعة عليه، وقوله تعاىل يف اإلبل: يعين] ٤٤:هود[

ثُم استوى علَى : (تركبوها مرتفعني على ظهورها، فهذا االستواء مبعىن االرتفاع، وهكذا قوله: يعين
، وقد فسرها السلف رمحهم اهللا، وإن كانوا يفوضون حقيقتها وكيفيتها، كما ذكر عن مالك أنه )الْعرشِ
معروف من جهة اللغة، : لوم، أي، وصف االستواء بأنه مع)االستواء معلوم، والكيف جمهول: (قال

فالقرآن كالم عريب فصيح، نزل على قوم يعرفونه ويفهمونه، فهو معروف، ولكن الكيفية هي اهولة 
واخلفية، وهذا تفسري السلف رمحهم اهللا، واإلمام مالك إمام دار اهلجرة، وشيخه ربيعة بن أيب عبد 

أما املعتزلة . ؤمنني، كلهم روي عنهم هذا التفسريالرمحن ، وأم سلمة رضي اهللا عنها إحدى أمهات امل
ورد عليهم . استوىل: أي) استوى:(فقالوا. االستيالء: والنفاة فقد حرفوا هذه اللفظة، وجعلوها مبعىن

االستيالء عام، وليس خاصاً، فاهللا مستول على مجيع املخلوقات ال على : بعض علماء أهل السنة فقالوا
 االستواء بالعرش، وأنتم جتعلون االستواء مبعىن االستيالء، وال خصوصية العرش وحده، وإمنا خص اهللا

للعرش بذلك، وبذلك يبطل تأويلهم، فعرفنا بذلك أن هذه األنواع صرحية بأن اهللا سبحانه وتعاىل فوق 
  .عباده كما أخرب يف هذه األنواع من األدلة، وغريها كثري

  التصريح برفع األيدي إىل اهللا تعاىل
…  

)٢/٢٠٢(  

  

: كقوله صلى اهللا عليه وسلم: التصريح برفع األيدي إىل اهللا تعاىل: احلادي عشر: [قال الشارح رمحه اهللا
، والقول بأن العلو قبلة الدعاء فقط باطل ) إن اهللا يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردمها صفراً(

التصريح : الثاين عشر. ن شاء اهللا تعاىلبالضرورة والفطرة، وهذا جيده من نفسه كل داع كما يأيت إ
الثالث . والرتول املعقول عند مجيع األمم إمنا يكون من علو إىل سفل: برتوله كل ليلة إىل مساء الدنيا

كما أشار إليه من هو أعلم بربه، ومبا جيب له وميتنع عليه من مجيع : اإلشارة إليه حساً إىل العلو: عشر
: عظم الذي مل جيتمع ألحد مثله يف اليوم األعظم، يف املكان األعظم، قال هلمالبشر، ملا كان بامع األ

نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، فرفع أصبعه : أنتم مسئولون عين، فماذا أنتم قائلون؟ قالوا(



فكأنا نشاهد تلك ) اللهم اشهد: الكرمية إىل السماء رافعاً هلا إىل من هو فوقها وفوق كل شيء، قائالً
) اللهم اشهد: (صبع الكرمية وهي مرفوعة إىل اهللا، وذلك اللسان الكرمي وهو يقول ملا رفع أصبعه إليهاأل

، ونشهد أنه بلغ البالغ املبني، وأدى رسالة ربه كما أُمر، ونصح أمته غاية النصيحة، فال حيتاج مع بيانه 
: الرابع عشر. احلمد هللا رب العاملنيو! وتبليغه وكشفه وإيضاحه إىل تنطع املتنطعني، وحذلقة املتحذلقني

كقول أعلم اخللق به، وأنصحهم ألمته، وأفصحهم بياناً عن املعىن الصحيح، ): األين: (التصريح بلفظ
شهادته صلى اهللا عليه وسلم ملن : اخلامس عشر. يف غري موضع) أين اهللا؟: (بلفظ ال يوهم باطالً بوجه

إخباره تعاىل عن فرعون أنه رام الصعود إىل السماء؛ : دس عشرالسا. باإلميان. إن ربه يف السماء: قال
يا هامانُ ابنِ لي صرحاً : ليطلع إىل إله موسى، فيكذبه فيما أخربه من أنه سبحانه فوق السماوات، فقال

 اببلُغُ اَألسلِّي أَبي * لَعإِنى ووسم إِلَى إِلَه عفَأَطَّل اتومالس اببباً أَسكَاذ ه٣٧-٣٦:غافر[َألظُن [ ،
  فمن نفى العلو من اجلهمية فهو

)٢/٢٠٣(  

  

إخباره صلى اهللا عليه وسلم أنه تردد بني موسى : السابع عشر. فرعوين، ومن أثبته فهو موسوي حممدي
. ارعليه السالم وبني ربه ليلة املعراج؛ بسبب ختفيف الصالة، فيصعد إىل ربه مث يعود إىل موسى عدة مر

النصوص الدالة على رؤية أهل اجلنة له تعاىل من الكتاب والسنة، وإخبار النيب صلى اهللا : الثامن عشر
عليه وسلم أم يرونه كرؤية الشمس والقمر ليلة البدر ليس دونه سحاب، وال يرونه إال من فوقهم، 

ر، فرفعوا رءوسهم، فإذا بينا أهل اجلنة يف نعيمهم، إذ سطع هلم نو: (كما قال صلى اهللا عليه وسلم
: سالم عليكم، مث قرأ قوله تعاىل! يا أهل اجلنة: اجلبار جل جالله قد أشرف عليهم من فوقهم، وقال

رواه ) مث يتوارى عنهم وتبقى رمحته وبركته عليهم يف ديارهم] ٥٨:يس[سالم قَولًا من رب رحيمٍ 
 أنواع من األدلة على علو -أيضاً-هذه ].  اهللا عنهاإلمام أمحد يف املسند وغريه من حديث جابر رضي

رفع األيدي، وقد ورد يف : النوع احلادي عشر: اهللا وفوقيته، وكل نوع قد يكون حتته عدة أسرار، فمنها
: أكثر من ستني موضعاً أنه صلى اهللا عليه وسلم كان إذا دعا رفع يديه، وكذلك صرح بذلك يف قوله

وال شك أن الذي يرفع ). من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردمها صفراًإن ربكم حيي كرمي يستحيي (
يديه إمنا يرفعهما إىل اهللا؛ ألنه بذلك يستعطي ويستجدي ويسأل ويطلب، فلو مل يكن ربه فوقه ملا رفع 

  .يديه، فهذا دليل على ذلك
  اإلشارة باألصبع إىل اهللا

…  
هد ويف اخلطب وحنو ذلك، فالنيب صلى اهللا عليه وسلم اإلشارة باإلصبع إليه يف التش: النوع الثاين عشر



اللهم .. اللهم اشهد: (ملا خطب يف حجة الوداع، وبلغهم وعلمهم، رفع إصبعه يشهد ربه، ويقول
حيرك إصبعه فريفعها إىل السماء، مث ينكبها مراراً، وال شك أن ذلك استشهاد بربه الذي هو فوق ) اشهد

  .دلة الواضحة على مسألة العلو والفوقيةالعباد، وال شك أن هذا من األ
  )أين(التصريح بلفظ 

…  

)٢/٢٠٤(  

  

، وقاله يف غري ما حديث، )أين اهللا؟: (.. كما يف قوله للجارية): أين(السؤال بكلمة : النوع الثالث عشر
لت وكذلك أيضاً ملا قا. وذلك دليل على أنه سبحانه وتعاىل فوق العباد، حيث اعترف من سأله بالفوقية

شهد هلا باإلميان، فأفاد أن أهل اإلميان هم الذين يعترفون بأن الرب تعاىل فوقهم، ) يف السماء: (اجلارية
  .وأم يعتقدون ذلك، وأن هذه فطرة اهللا

  النصوص الدالة على رؤية أهل اجلنة لرم
…  

املسائل اليت اعترف ا رؤية املؤمنني لرم يف اجلنة، وال شك أا من : من أنواع األدلة على علو اهللا
أهل السنة، ووافق عليها األشاعرة، ونفتها املعتزلة، ولكن موافقة األشاعرة حجة عليهم، وهم مع ذلك 

ال يؤمنون ا إمياناً حقيقياً؛ وذلك ألم ينكرون مسألة العلو، وملا أنكروا العلو وجاءم األدلة بأن 
ولوا بالرؤية اتباعاً لألئمة الذين ينتسبون إليهم، ومن مجلتهم املؤمنني يرون رم مل جيدوا بداً من أن يق

إم على معتقده، ولكن فسروا الرؤية باملكاشفات القلبية، أو بالرؤية القلبية، : األشعري الذي يقولون
أو برؤية أنواره، أو ما أشبه ذلك، فلم يثبتوا رؤية حقيقية؛ وذلك ألا ترد على مذهبهم يف نفي صفة 

 وقد تكاثرت األدلة على إثبات الرؤية، وأن املؤمنني يرون رم، وهي معروفة مشهورة، وقد تقدم العلو،
فاألدلة اليت مسعنا وغريها كثرية، وهي دالة على أن اهللا تعاىل موصوف بأنه فوق : وبكل حال. بعضها

 فإنه -هللا تعاىل وفوقيتهالذي هو علو ا-عباده، وبأنه هو العلي األعلى، ومىت اعتقد املسلم هذا االعتقاد 
يستحضر دائماً أنه فوق عباده، وأنه مع ذلك يسمعهم ويراهم ويطلع عليهم، ويعلم مناجام وأحواهلم؛ 

  .فبذلك يعرف كيف يطيعه، ويعرف أنه أهل التقوى وأهل املغفرة
  ]٣٤[شرح العقيدة الطحاوية 

العلماء فساد تأويلهم هذا، وردوا عليهم تأول أهل البدع استواء اهللا على عرشه باالستيالء، وقد بني 
  .بردود نقلية وعقلية تبني بطالن ما ذهبوا إليه



  الرد على من أنكر صفة العلو هللا سبحانه
…  

)٢/٢٠٥(  

  

وال يتم إنكار الفوقية إال بإنكار الرؤية، وهلذا طرد اجلهمية النفيني، : [قال الشارح رمحه اهللا تعاىل
اً، وأقروا ما، وصار من أثبت الرؤية ونفى العلو مذبذباً بني ذلك، ال إىل وصدق أهل السنة باألمرين مع

وهذه األنواع من األدلة لو بسطت أفرادها لبلغت حنو ألف دليل، فعلى املتأول أن ! هؤالء وال إىل هؤالء
وكالم السلف يف إثبات صفة العلو ! وهيهات له جبواب صحيح عن بعض ذلك! جييب عن ذلك كله

ما روى شيخ اإلسالم أبو إمساعيل األنصاري يف كتابه الفاروق بسنده إىل مطيع البلخي : اً، فمنهكثري جد
: قد كفر؛ ألن اهللا يقول: ال أعرف ريب يف السماء أم يف األرض؟ فقال: أنه سأل أبا حنيفة عمن قال: 

إنه على العرش، :  قالفإن: قلت. وعرشه فوق سبع مساوات] ٥:طه[الرحمن علَى الْعرشِ استوى 
هو كافر؛ ألنه أنكر أنه يف السماء، فمن : ال أدري العرش يف السماء أم يف األرض؟ قال: ولكن يقول

. ألن اهللا يف أعلى عليني، وهو يدعى من أعلى ال من أسفل: وزاد غريه. أنكر أنه يف السماء فقد كفر
أيب حنيفة ، فقد انتسب إليه طوائف معتزلة وال يلتفت إىل من أنكر ذلك ممن ينتسب إىل مذهب . انتهى

وغريهم خمالفون له يف كثري من اعتقاداته، وقد ينتسب إىل مالك و الشافعي و أمحد من خيالفهم يف بعض 
اعتقادام، وقصة أيب يوسف يف استتابته لبشر املريسي ملا أنكر أن يكون اهللا عز وجل فوق العرش 

بأنه خري من عباده وأفضل منهم، وأنه ) فوق(ومن تأول . حامت وغريهمشهورة، رواها عبد الرمحن بن أيب 
األمري فوق الوزير، والدينار فوق الدرهم، فذلك مما تنفر عنه : خري من العرش وأفضل منه كما يقال

اهللا خري من عباده، وخري من : فإن قول القائل ابتداًء! العقول السليمة، وتشمئز منه القلوب الصحيحة
الثلج بارد، والنار حارة، والشمس أضوأ من السراج، والسماء أعلى من سقف : جنس قولهمن . عرشه

وليس !! الدار، واجلبل أثقل من احلصى، ورسول اهللا أفضل من فالن اليهودي، والسماء فوق األرض
  يف ذلك متجيد وال تعظيم وال مدح،

)٢/٢٠٦(  

  

م اهللا الذي لو اجتمع اإلنس واجلن على أن فكيف يليق بكال! بل هو من أرذل الكالم وأمسجه وأهجنه
أمل تر : بل يف ذلك تنقص كما قيل يف املثل السائر!! يأتوا مبثله ملا أتوا مبثله ولو كان بعضهم لبعض ظهرياً

اجلوهر فوق قشر البصل : أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا ولو قال قائل



؛ للتفاوت الذي بينهما، فالتفاوت الذي بني اخلالق واملخلوق أعظم لضحك منه العقالء! وقشر السمك
وأعظم، خبالف ما إذا كان املقام يقتضي ذلك، بأن كان احتجاجاً على مبطل، كما يف قول يوسف 

آللَّه : عاىل، وقوله ت] ٣٩:يوسف[أَأَرباب متفَرقُونَ خير أَمِ اللَّه الْواحد الْقَهار : الصديق عليه السالم
يبني الشارح ذا الرد على هؤالء ]]. ٧٣:طه[، وواللَّه خير وأَبقَى ] ٥٩:النمل[خير أَما يشرِكُونَ 

إا لو بسطت أفرادها لبلغت ألف دليل، وهم يعجزون عن أن : املتأولني هلذه األدلة اليت يقول املصنف
وهو : إن معىن قوله: يف التخلص منها مسالك رديئة، فقالواجييبوا عنها دليالً دليالً، ولذلك سلكوا 

 هادبع قفَو ريعين. هذا الطعام فوق هذا الطعام: خري من عباده،كما يقال مثالً: أي] ١٨:األنعام[الْقَاه :
الْقَاهر وهو : أفضل منها، وما أشبه ذلك، فتأولوا قوله: يعين. هذه الشاة فوق هذا الشاة: خرياً منه، أو

وال شك أن هذا من الكالم الذي ال فائدة فيه، ومثلها األمثلة اليت . خري من عباده: فَوق عباده مبعىن
إن اهللا خري من عباده ألمور : ذكرها الشارح، فال شك أنه ال مناسبة بني اخلالق واملخلوق حىت يقال

! وهو القاهر الذي هو خري منهم؟: ق عباده فكيف يقالوهو الْقَاهر فَو) عباده(أنه مساهم : أوالً: منها
هذا امللك خري من هذا اململوك الذي هو : وهللا املثل األعلى ال يقال يف ملك ميلك الكثري من البالد: ثانياً

إن هذا خري من هذا : عبد ذليل؛ ألنه ال مناسبة بينهما، لو قال ذلك أحد الستحق التأديب، كيف يقال
   مناسبة والمع أنه ال
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وكذلك بقية الكالم الذي مسعنا، ال . خري من عباده: أي) فوق عباده: (فكذلك ال يقال! مقاربة بينهما؟
السماء فوقنا، واألرض حتتنا، والشمس حارة، أو الشمس أضوأ من : شك أنه كالم بارد سامج، كقوهلم

أمل تر أن السيف ينقص :  املثل ذا البيتوضرب املصنف. السراج، ال مناسبة بينهما حىت يقال ذلك
قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا صحيح أن السيف أمضى من العصا، ولكن ينقص قدر 

وكذلك لو قال . السيف إذا قيل ذلك، فال مناسبة بينهما، فالسيف له قدره، والعصا أنقص قدرة منه
هذا صحيح، . ر البصل، أو من قشر السمك خري من قش-الذي هو من أنفس ما يدخر-اجلوهر : قائل

ال مناسبة بينهما؛ فبذلك يعرف أن هذا الكالم كالم رديء، : ولكن من مسع هذا استهزأ بقائله، وقال
إا فوقية القدر، : وجيب أن تفسر هذه اآليات باملعاين اليت تناسبها، فيقال يف الفوقية. وأنه ال مناسبة له

إن اهللا تعاىل عالٍ جبميع أنواع العلو، ومن : ويقال أيضاً يف العلو. والغلبةوفوقية الذات، وفوقية القهر 
ويقال يف بقية األدلة مثل ذلك، وهذه األدلة بأنواعها اليت لو بسطت لبلغت أفرادها . ذلك علو الذات

فكيف إذا ! ألف دليل، فلو اجتمع منها عشرة فقط لصعب التخلص منها فكيف إذا اجتمع مائة دليل؟
ليس هلم إال أن يسلموا : إذاً!! كيف جييبون عنها ويتخلصون منها؟! مع ما يقرب من ألف دليل؟اجت



ذه الصفة اليت هي صفة العلو هللا سبحانه وتعاىل، ويؤمنون بأن اهللا هو العلي األعلى، ويعترفون بصفاته 
 يلزم منه غيبة وال بعد، أنه قريب منهم، وأنه مطلع عليهم، وأن علوه وارتفاعه على خلقه ال: اليت منها

وما يعزب عن ربك من مثْقَالِ ذَرة : وال خفاء شيء عليه كما أخرب بذلك يف كتابه يف قوله تعاىل
وما يغيب عنه ويذهب عليه مثقال ذرة مما يف السماوات ومما يف األرض، وكذلك : يعين] ٦١:يونس[

أنه تعاىل ليس غائباً عن عباده، بل هو مطلع عليهم، سأل : أي] ٧:ألعرافا[وما كُنا غَائبِني : قوله تعاىل
  بعض الصحابة النيب
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وإِذَا سأَلَك : أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فأنزل اهللا! يا رسول اهللا: (صلى اهللا عليه وسلم فقالوا
ةَ الدوعد أُجِيب ي قَرِيبي فَإِنني عادبع انعم، ]) ١٨٦:البقرة[اعِ إِذَا دفعند ذلك أمرهم أن يناجوا ر

وأن يسألوه سراً، وملا رفع الصحابة أصوام مرة بالتكبري، وكانوا يف سفر، فقال هلم صلى اهللا عليه 
ىل إنكم ال تدعون أصماً وال غائباً، إمنا تدعون مسيعاً قريباً، إن الذي تدعونه أقرب إ! أيها الناس: (وسلم

فأمرهم أن يدعوا رم سراً، وأن يناجوا رم، ويذكروه، ويستحضروا ) أحدكم من عنق راحلته
عظمته، فإنه يعلم سرهم وجنواهم، ومىت استشعر العبد هذه الصفة اليت هي صفة الفوقية والقهر والغلبة، 

  . ......حق عبادتهواستشعر صفة القرب واملناجاة وحنو ذلك؛ محله ذلك على أن يعظم ربه، وأن يعبده 
  األدلة العقلية على علو اهللا سبحانه

…  
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وإمنا يثبت هذا املعىن من الفوقية يف ضمن ثبوت الفوقية املطلقة من كل : [قال الشارح رمحه اهللا تعاىل
وجه، فله سبحانه وتعاىل فوقية القهر، وفوقية القدر، وفوقية الذات، ومن أثبت البعض ونفى البعض فقد 

تأنيث املكان، : بل علو املكانة ال املكان، فاملكانة: وعلوه تعاىل مطلق من كل الوجوه، فإن قالوا. نقصت
تستعمل يف املكانات النفسانية والروحانية، كما يستعمل ) املكانة واملرتلة(تأنيث املرتل، فلفظ : واملرتلة

وبنا مرتلة، ومرتلة فالن يف قلوبنا، ويف لك يف قل: لفظ املكان واملرتل يف األمكنة اجلسمانية، فإذا قيل
إذا أحب أحدكم أن يعرف كيف مرتلته عند اهللا، : (نفوسنا أعظم من مرتلة فالن، كما جاء يف األثر

مرتلة : (، فقوله)فلينظر كيف مرتلة اهللا يف قلبه، فإن اهللا يرتل العبد من نفسه حيث أنزله العبد من قلبه
املكانة (قلبه من معرفة اهللا وحمبته وتعظيمه وغري ذلك، فإذا عرف أن هو ما يكون يف ): اهللا يف قلبه



تأنيث املكان واملرتل، واملؤنث فرع على املذكر يف اللفظ واملعىن، وتابع له، فعلو املثل الذي ) واملرتلة
لوه يف املراد ع: فإن قيل. يكون يف الذهن يتبع علو احلقيقة، إذا كان مطابقاً كان حقاً، وإال كان باطالً

وكذلك هو، وهذا العلو مطابق لعلوه يف نفسه على : قيل. القلوب، وأنه أعلى يف القلوب من كل شيء
كل شيء، فإن مل يكن عالياً بنفسه على كل شيء كان علوه يف القلوب غري مطابق، كمن جعل ما ليس 

 أما ثبوته بالعقل فمن وعلوه سبحانه وتعاىل كما هو ثابت بالسمع، ثابت بالعقل والفطرة،. بأعلى أعلى
العلم البديهي القاطع بأن كل موجودين، إما أن يكون أحدمها سارياً يف اآلخر، قائماً به : أحدها: وجوه

أنه ملا خلق العامل، فإما أن يكون خلقه يف : الثاين. كالصفات، وإما أن يكون قائماً بنفسه بائناً من اآلخر
فألنه يلزم أن يكون حمالً : فباالتفاق، وأما ثانياً: أما أوالً. ذاته أو خارجاً عن ذاته، واألول باطل

  يقتضي: والثاين. للخسائس والقاذورات تعاىل اهللا عن ذلك علواً كبرياً
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كون العلم واقعاً خارج ذاته، فيكون منفصالً، فتعينت املباينة؛ ألن القول بأنه غري متصل بالعامل وغري 
أن كونه تعاىل ال داخل العامل وال خارجه يقتضي نفي وجوده بالكلية؛ : ثالثال. منفصل عنه غري معقول

]. ألنه غري معقول، فيكون موجوداً إما داخله وإما خارجه، واألول باطل، فتعني الثاين، فلزمت املباينة
ية فوقية القدر، وفوق: وكذلك الفوقية. علو الذات، وعلو القدر، وعلو القهر: العلو على ثالثة أنواع
فوقها قدراً، هذه فوقية : يعين. الذهب فوق الفضة: وفوقية القدر مثل أن يقال. القهر، وفوقية الذات
وفوقية الذات كأن . قاهراً هلم: فوقية قهر، أي: يعين. األمري فوق الرعية: كأن يقال:القدر، وفوقية القهر

 الفوقية بأنواعها، والعلو بأنواعه، وإذا أنه فوقه بذاته، فنثبت هللا تعاىل: يعين. األمري فوق الكرسي: يقال
أثبتنا هللا فوقية الذات فإننا نثبت مع ذلك قربه ومعيته ومراقبته لعباده، وكونه ال ختفى عليه خافية، بل 

فالذين ]. ١٨٦:البقرة[وإِذَا سأَلَك عبادي عني فَإِني قَرِيب : هو قريب منهم كما أخرب عن نفسه بقوله
فوقية الغلبة، واستدلوا : املراد: ، وقالوا] ١٨:األنعام[وهو الْقَاهر فَوق عباده : ن قوله تعاىلتأولوا أ
: ، يرد عليهم بأن هذا نوع من أنواع الفوقية، وقد دل على النوع الثاين قوله تعاىل)القهر(بكلمة 

رمؤا يلُونَ مفْعيو هِمقفَو نم مهبافُونَ رخا فوقية القهر، بل ] ٥٠:النحل[ونَ يفإن هذه اآلية ال حتتمل أ
. أم خيافون رم، ورم فوقهم، ومع ذلك فهو مطلع عليهم وقريب منهم: يعين. هي فوقية الذات

أَنا ربكُم اَألعلَى : الغلبة، كما حكى اهللا عن فرعون أنه قال: قد يستعمل مبعىن) العلو(كذلك 
أنا الغالب، وأنا القاهر، وأنا املتصرف، وأنا املالك، : يعين. الغالب:  ، فأراد بالعلو هنا]٢٤:النازعات[

  ،] ٢٠:الليل[إِلَّا ابتغاَء وجه ربه اَألعلَى : فهذا نوع من أنواع العلو، فاهللا تعاىل وصف نفسه بقوله
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 فله أنواع العلو كلها، وال يلزم من ذلك أن علو غلبة، وعلو قهر، وعلو قدر وذات،) األعلى: (فنقول
وصفة العلو دل عليها . يكون حمتاجاً إىل شيء من خملوقاته، بل هو غين عن العرش وما دونه كما تقدم

العقل والفطرة، كما دل عليها النقل، فالنصوص اليت وردت فيها أكثر من أن حتصر، وكلها دالة على 
ى صفة العلو عند كل عاقل، أما صفة االستواء فدل عليها النقل، صفة العلو، والفطرة والعقل تدل عل

فدلت عليها النصوص واآليات الصرحية اليت ال حتتمل التأويل، وقد ذكر العلماء يف تفسري آيات 
كما يف قوله ) على(االستواء ما يدل على أم متفقون على داللتها على العلو، حيث إا عديت بـ

  .فوق العرش: تدل على الفوقية، أي) على(فكلمة ] ٥:طه[لَى الْعرشِ استوى الرحمن ع: تعاىل
  )مث استوى على العرش: (معاين قوله تعاىل

…  

)٢/٢١٢(  

  

استقر : يعين] ٥٤:األعراف[استوى علَى الْعرشِ : قال بعضهم: بعشرة تفاسري ) استوى(فسروا كلمة 
وقال . عال: يعين) استوى: (وقال آخرون.  ارتفع عليه):استوى على العرش: (وقال بعضهم. عليه

كما نظم ذلك ابن القيم يف النونية بقوله ملا ذكر أدلة االستواء، وأا . صعد: يعين) استوى: (آخرون
) الالم(ولو كانت مبعىن ) الم(وكذلك اطردت بال : سبع آيات فيها ثبوت االستواء على العرش يقول

: وضع كي حيمل الباقي عليها وهو ذو إمكان اطردت يف السبع اآليات بلفظيف األذهان ألدت ا يف م
استوىل، فالسلف فسروها بأربعة تفاسري، وذكر ذلك ) الالم(، وما منها موضع واحد جاء بـ)استوى(

وهلم عبارات عليها أربع قد حررت للفارس الطعان وهي استقر وقد عال وكذلك ارتفع الذي ما : بقوله
 وكذاك قد صعد الذي هو رابع وأبو عبيدة صاحب الشيباين خيتار هذا القول يف تفسريه فيه من نكران

استوى على : (أدرى من اجلهمي بالقرآن وأبو عبيدة هو معمر بن املثىن من علماء اللغة فسر قوله
صعد، وكان من علماء اللغة، وذكروا أنه طرق عليه بعض أصحابه الباب، وكان يف غرفة : أي) العرش

تأيت ) استوى(فدل على أن كلمة . اصعدوا إيل: أي. استووا:  أعلى بيته، فأطل عليهم من حتت وقاليف
فاالستواء دل عليه النقل، وال خيالف العقل، وكل األدلة تؤيد العقل، : وعلى كل حال. صعد: مبعىن

وأما .  الفطرةوعرف بذلك أن االستواء قد دل عليه السمع، وأن العلو قد دل عليه النقل والعقل وهو
فالن له مكانة يف قليب، أو : علو املكانة، أو علو املرتلة، وأن هذا مثل قوهلم: تأويالت املتأولني بأن املراد

إن اهللا فوق عباده فال : له مرتلة يف نفسي، وفسروا العلو بعلو املكانة؛ فهذا خالف الظاهر، وإذا قلنا
بل هو لَيس كَمثْله شيٌء وهو السميع البصري يلزم أن يكون حمتاجاً إىل شيء من خملوقاته، 



تأنيث املكان واملرتل، وعلى هذا يكونون قد ) املكانة واملرتلة(كلمة : يقول الشارح] . ١١:الشورى[
  أثبتوا مكاناً ومرتالً، وسواء كان ذلك
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وذكر الشارح أن العقل دل على انفصال . املكان يف قلوب العباد أو فوق العباد فالبد أم قد أثبتوه
اخلالق عن املخلوق ومتيزه عنه، وأنه ال ميكن أن يكون اخلالق خمتلطاً باملخلوق، فإن ذلك يلزم منه أنه 

أنه ال داخل العامل وال خارجه، فهو قول بالنفي احملض، : وأما قول الفالسفة. حمل حللول احلوادث
جه هو املعدوم حقاً، فكأم ال يثبتون إهلاً تعاىل اهللا عن قوهلم، فالشيء الذي ال داخل العامل وال خار

خبالف أهل السنة الذين أثبتوا أنه فوق العامل، وأنه ليس يف ذاته شيء من خملوقاته، وال يف خملوقاته شيء 
: من ذاته، وأنه خلق خلقه متميزين عنه، واجلميع خلقه، وهو الذي ابتدأ خلقهم وأنشأهم وقال ألحدهم

، كما أخرب بذلك، فاخللق خلقه، واألمر أمره، والعباد عليهم أن يعبدوه ] ١١٧:البقرة[ن فَيكُونُ كُ
  .وأن يصفوه بصفاته اليت هي صفات الكمال

  الرد العقلي على من أنكر صفة العلو
…  
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سليمة يرفعون أيديهم وأما ثبوته بالفطرة، فإن اخللق مجيعاً بطباعهم وقلوم ال: [قال الشارح رمحه اهللا
وذكر حممد بن طاهر املقدسي أن . عند الدعاء، ويقصدون جهة العلو بقلوم عند التضرع إىل اهللا تعاىل

الشيخ أبا جعفر اهلمذاين حضر جملس األستاذ أيب املعايل اجلويين املعروف بإمام احلرمني، وهو يتكلم يف 
أخربنا يا : فقال الشيخ أبو جعفر ! آلن على ما كانكان اهللا وال عرش، وهو ا: نفي صفة العلو، ويقول

إال وجد يف قلبه ضرورة ! يا أهللا: أستاذ عن هذه الضرورة اليت جندها يف قلوبنا؛ فإنه ما قال عارف قط
فلطم أبو املعايل : قال! طلب العلو، ال يلتفت مينة وال يسرة، فكيف ندفع هذه الضرورة عن أنفسنا؟

أن هذا أمر : أراد الشيخ! حريين اهلمذاين .. حريين اهلمذاين : وقال! وبكى: الوأظنه ق! على رأسه ونزل
فطر اهللا عليه عباده، ومن غري أن يتلقوه من املعلمني، جيدون يف قلوم طلباً ضرورياً يتوجه إىل اهللا 

 فلو كان وقد اعترض على الدليل العقلي بإنكار بداهته؛ ألنه أنكره مجهور العقالء،. ويطلبه يف العلو
واجلواب عن هذا االعتراض مبسوط يف . بديهياً ملا كان خمتلفاً فيه بني العقالء، بل هو قضية ومهية خيالية

إن العقل إن قبل قولكم فهو لقولنا أقبل، : موضعه، ولكن أشري إليه هنا إشارة خمتصرة، وهو أن يقال



اطالً يف العقل، فقولكم أبطل، وإن كان وإن رد العقل قولنا فهو لقولكم أعظم رداً، فإن كان قولنا ب
فإنا . قولكم حقاً مقبوالً يف العقل، فقولنا أوىل أن يكون مقبوالً يف العقل، فإن دعوى الضرورة مشتركة

تلك الضرورة اليت حتكم ببطالن : نعلم بالضرورة بطالن قولكم، وأنتم تقولون كذلك، فإذا قلتم: نقول
ليسوا منكم -م العقل، قابلناكم بنظري قولكم، وعامة فطر الناس قولنا هي من حكم الوهم ال من حك

 يوافقونا على هذا، فإن كان حكم فطر بين آدم مقبوالً ترجحنا عليكم، وإن كان مردوداً غري -وال منا
  مقبول بطل قولكم بالكلية، فإنكم إمنا بنيتم قولكم على ما تدعون أنه مقدمات معلومة بالفطرة
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، وبطلت عقلياتنا أيضاً، وكان السمع الذي جاءت به األنبياء معنا ال معكم، فنحن خمتصون اآلدمية
ليس األمر : قيل. أكثر العقالء يقولون بقولنا: فإن قلتم. بالسمع دونكم، والعقل مشترك بيننا وبينكم

جود، وأنه ال كذلك، فإن الذين يصرحون بأن صانع العامل ليس هو فوق العامل وليس فوق العامل شيء مو
مباين للعامل وال حال يف العامل طائفة من النظار، وأول من عرف عنه ذلك يف اإلسالم جهم بن صفوان 

مسعنا هذه الداللة العقلية على إثبات صفة العلو، وذكروا أن صفة االستواء دل عليها الكتاب ]. وأتباعه
 فطْرةَ اللَّه الَّتي فَطَر الناس علَيها :والسنة، وأما صفة العلو فدل عليها الكتاب والسنة والفطرة

، فالناس مفطورون وقلوم موجهة إىل السماء، ال يقدرون أن ينكروا ذلك، إذا دعا ] ٣٠:الروم[
أحدهم ربه رفع رأسه، حىت ذكروا أن الدواب إذا أجدبت ترفع رءوسها إىل السماء، وهذا أيضاً دليل 

، اخللق املكلف وغريه قد فطر على اخلوف والرغبة من اهللا تعاىل وأنه على أن هذه الفطرة فطرة عامة
  .فوقه، وهذا دليل فطري

  الفطرة السليمة تدل على علو اهللا
…  
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قصة أيب املعايل اجلويين و أيب جعفر اهلمذاين مشهورة، واجلويين من علماء الشافعية، ولكنه من األشاعرة 
 كانوا يقرون بكثري من الصفات، لكن صفة العلو التزموا إنكارها، الذين ينكرون صفة العلو، وإن

وحجته يف إنكارها أن اهللا كان قبل أن خيلق العرش، وهو اآلن على ما كان قبل خلق العرش، وهذه 
احلجة ومهية ليست بالزمة وال مقنعة، صحيح أن اهللا تعاىل كان قبل كل شيء، وأنه هو الذي خلق 

 وأنه مستغن عن العرش وما دونه، وال يلزم من استوائه على العرش أنه حمتاج العرش وما دون العرش،



: إىل العرش أو غريه، فهو ملا تكلم ذا يف هذا اجلمع الكبري اعترض عليه اهلمذاين ذا االعتراض، وقال
د من دعنا من هذا، حنن مضطرون إىل أن نرفع رغباتنا إىل السماء عند الدعاء، إذا دعا أحدنا ربه وج

قلبه ميالً إىل العلو، ال يلتفت مينة وال يسرة، وال فوق وال حتت، هذه الضرورة اليت جندها يف قلوبنا 
حريين .. حريين اهلمذاين : وملا تكلم ذا حري اجلويين ، ومل جيد بداً من أن يستسلم وقال! كيف ندفعها؟

طيعون إنكارها، لكن هؤالء الذين أنكروها فهذه فطرة اهللا اليت فطر اخللق عليها، وال يست..! اهلمذاين 
بعد أن كانوا مفطورين عليها إمنا أنكروها عناداً، وإال فال شك أن قلوم متيل إىل أن اهللا فوق، ولكنهم 

ملا تلقوا هذه العقيدة عن أكابرهم ومشاخيهم مل جيدوا بداً من االستسالم هلا وعدم االعتراض عليها، 
لو كانت فطرية الستوى : وقوهلم. نكرون ما هو ظاهر وما هو مشهورفهذا هو السبب يف كوم ي

أنه قد أقر ا من بقي على فطرته، : اجلواب. الناس فيها ويف اإلقرار ا، فإن الناس كلهم ذوو عقول
وأما من تغريت فطرته فال يلتفت إىل إنكاره، فهؤالء املنكرون تغريت فطرم؛ بسبب تأثري البيئة أو 

إما أم مقرون بقلوم، ومنكرون بألسنتهم ما يف قلوم من : فصار هلم حالتان. و التربية السيئةاتمع أ
امليل إىل الفوقية، وإما أم تغريت فطرم فلم يبق يف قلوم ذلك امليل الذي كانوا عليه عندما ولدوا، 

  وقد
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ما من مولود : (تمعات يف قوله صلى اهللا عليه وسلمأخرب النيب صلى اهللا عليه وسلم بأن الفطرة تتغري با
أنه مولود على الفطرة اليت هي : يعين) يولد إال على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو ميجسانه

معرفة ربه، ومعرفة خالقه، واإلقرار بفوقيته، ولكن أبواه وجمتمعه ومعلموه ومدربوه ومدرسوه هم الذين 
ىل ما يعتقدونه، حىت يصري يهودياً أو نصرانياً أو جموسياً أو وثنياً أو مبتدعاً جهمياً يغريون تلك الفطرة إ

أو غريه، فاهللا تعاىل فطر الناس على هذه الفطرة، ولكن هؤالء أنكروا بزعمهم، وادعوا أن عقوهلم ال 
ا على عقيدم، قد أقر ذه الفطرة اخللق الكثري الذين بقو: أن يقال: واجلواب. تدل على هذه الفطرة

وأنتم على ما أنتم عليه من إنكارها، فنقابل إقرار هؤالء وإقرار هؤالء فننظر أيهما أرجح، فنجد أن 
هؤالء املقرين يف جانبهم النقل وهو الكتاب والسنة، فيجتمع العقل والنقل فيكون أرجح من الذين ليس 

، وختتلف اختالفاً كثرياً، فتجد اثنني أن عقول هؤالء دائماً تتغري: جواب آخر وهو. معهم إال العقل
ويبقى . مل ينكره عقلي: وهذا يقول. أنكر عقلي كذا: يتعلمان على معلم واحد مث خيتلفان، فهذا يقول

الواحد منهم برهة من الزمان قد تصل إىل أربعني سنة أو مخسني سنة وهو يقر ويعترف ذا األمر، مث 
بقيت أربعني أو مخسني سنة وقلبك مقر ! أنكره قليب:  ويقولتغلب عليه بعض األمور فتصرفه وينقلب

يترىب عشرين أو ثالثني سنة وهو منكر له؛ تقليداً : قد يكون بالعكس أيضاً! به، مث بعد ذلك أنكره



: تمعه وملدرسيه ومعلميه، مث بعد ذلك مين اهللا عليه ويرجع إىل العقل السليم فيوافق عليه، فإذاً
وكذلك تفاوم وكون هذا يقر وهذا ينكر، أو هذا يقر زماناً . يل على عدم اتزاااختالف عقوهلم دل

  .مث ينكر؛ دليل على أا ليست معياراً، فاملعيار هو الشرع، وكذلك العقول السليمة
  رفع األيدي عند الدعاء إىل جهة السماء: من أدلة علو اهللا

…  
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أن ذلك إمنا كان لكون السماء قبلة للدعاء، : الدليل الفطريواعترض على : [يقول الشارح رمحه اهللا
. كما أن الكعبة قبلة للصالة، مث هو منقوض بوضع اجلبهة على األرض، مع أنه ليس يف جهة األرض

مل يقله أحد من سلف . إن السماء قبلة الدعاء: أن قولكم: أحدها: وأجيب عن هذا االعتراض من وجوه
 من سلطان، وهذا من األمور الشرعية الدينية، فال جيوز أن خيفى على مجيع سلف األمة، وال أنزل اهللا به

أن قبلة الدعاء هي قبلة الصالة، فإنه يستحب للداعي أن يستقبل القبلة، وكان : الثاين. األمة وعلمائها
 غري قبلة إن للدعاء قبلة: النيب صلى اهللا عليه وسلم يستقبل القبلة يف دعائه يف مواطن كثرية، فمن قال

فقد ابتدع يف الدين، وخالف مجاعة . الكعبة، واألخرى السماء: الصالة، أو إن له قبلتني؛ إحدامها
هي ما يستقبله العابد بوجهه، كما تستقبل الكعبة يف الصالة والدعاء، : أن القبلة: الثالث. املسلمني

 واالستقبال خالف االستدبار، ،)وجهة(والذكر، والذبح، وكما يوجه احملتضر واملدفون؛ ولذلك مسيت 
فاالستقبال بالوجه، واالستدبار بالدبر، فأما ما حاذاه اإلنسان برأسه أو يديه أو جنبه فهذا ال يسمى 

قبلة، ال حقيقة وال جمازاً، فلو كانت السماء قبلة الدعاء، لكان املشروع أن يوجه الداعي وجهه إليها، 
إليه ال يسمى قبلة، ال حقيقة وال جمازاً، وألن القبلة يف الدعاء وهذا مل يشرع، واملوضع الذي ترفع اليد 

أمر شرعي تتبع فيه الشرائع، ومل تأمر الرسل أن الداعي يستقبل السماء بوجهه، بل وا عن ذلك، 
ومعلوم أن التوجه بالقلب، واللجأ والطلب الذي جيده الداعي من نفسه أمر فطري، يفعله املسلم 

اجلاهل، وأكثر ما يفعله املضطر واملستغيث باهللا، كما فطر على أنه إذا مسه الضر والكافر، والعامل و
وأمر . يدعو اهللا، مع أن أمر القبلة مما يقبل النسخ والتحويل، كما حتولت القبلة من الصخرة إىل الكعبة

اىل ليس هناك، التوجه يف الدعاء إىل اجلهة العلوية مركوز يف الفطر، واملستقبل للكعبة يعلم أن اهللا تع
  خبالف الداعي،
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وأما النقض بوضع اجلبهة فما أفسده من . فإنه يتوجه إىل ربه وخالقه، ويرجو الرمحة أن ترتل من عنده
هذا ال خيطر ! فإن واضع اجلبهة إمنا قصده اخلضوع ملن فوقه بالذل له، ال بأن مييل إليه إذ هو حتته! نقض

تعاىل !! سبحان ريب األسفل: ر املريسي أنه مسع وهو يقول يف سجودهلكن حيكى عن بش. يف قلب ساجد
وإن من أفضى به النفي إىل هذه احلال حلري أن يتزندق، ! اهللا عما يقول الظاملون واجلاحدون علواً كبرياً

رهم كَما لَم يؤمنوا ونقَلِّب أَفْئدتهم وأَبصا: إن مل يتداركه اهللا برمحته، وبعيد من مثله الصالح، قال تعاىل
فمن مل يطلب ] ٥:الصف[فَلَما زاغُوا أَزاغَ اللَّه قُلُوبهم : ، وقال تعاىل] ١١٠:األنعام[بِه أَولَ مرة 

). وقد أعجز عن اإلحاطة خلقه: (وقوله. االهتداء من مظانه يعاقب باحلرمان، نسأل اهللا العفو والعافية
لماً وال رؤية، وال غري ذلك من وجوه اإلحاطة، بل هو سبحانه حميط بكل شيء، ال حييطون به ع: أي

  ].وال حييط به شيء
  بطالن القول بأن السماء قبلة الدعاء

…  
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إن رفع األيدي يف الدعاء دليل على صفة العلو، وأن : تقولون: هذا اعتراض اعترض به النفاة، قالوا
إمنا رفعت األيدي إىل : حنن جنيب ونقول: ل على صفة العلو، فيقولوناإلشارة باإلصبع يف التشهد دلي

السماء؛ ألن السماء قبلة الدعاء، ال أن اهللا فوق السماء، وال أن اهللا فوق العباد، كما أن الكعبة قبلة 
وضع : السجود: واعترضوا أيضاً بالسجود، قالوا. الصالة كذلك السماء قبلة الدعاء، هذا اعتراضهم

.  على األرض، وهذا دليل على أن اهللا ليس فوق العباد، وإال ملا وضعوا جباههم على األرضاجلبهة
قول باطل، بل . إن قبلة الدعاء هي السماء: قوهلم: مسعنا اجلواب، وهو واضح واحلمد هللا، وخالصته

هي الكعبة، الصحيح أن قبلة الدعاء هي قبلة الصالة، من أراد أن يستجاب دعاؤه فليستقبل القبلة اليت 
وليست السماء قبلة الدعاء، ولو كانت قبلة الدعاء الستقبلها الداعي بوجهه، ومل يكتف برفع يديه، 

فرفع اليدين دليل على أنه يشعر بأن ربه فوقه، وأنه هو الذي يعطيه، والقبلة إمنا هي ما يستقبل بالوجه، 
أن القبلة تقبل النسخ، فقبلة : خر وهوجواب آ. كما أن املصلي يستقبل الكعبة أو جهة الكعبة بوجهه

الصالة بعد أن كانت إىل بيت املقدس نسخت إىل الكعبة، فإذا كانت القبلة تقبل النسخ دل على أن 
هذه أيضاً تقبل النسخ، ورفع األبصار إىل السماء، وكذلك رفع األيدي إىل السماء، وكذلك رفع 

مث يذكر الشارح أم . وليس كمثل قبلة الصالةالقلوب إىل السماء؛ أمر فطري ال ميكن أن ينسخ، 
السجود على األرض : واجلواب. لو كان يف السماء ملا سجدوا بوجوههم على األرض: اعترضوا بقوهلم

ليس ألن اهللا حتت العباد تعاىل اهللا عن ذلك، وإمنا السجود يشعر العبد يف صالته أنه متواضع لربه، فإن 



و أكرم أعضائه عليه، فإذا وضعه على األرض تواضعاً وذالً وخضوعاً أعلى شيء يف اإلنسان وجهه، وه
دل ذلك على تعظيمه لربه، وحينئذ يرمحه ربه، ويغفر له ذنبه، حيث إنه تواضع هذا التواضع، وشعر من 

  نفسه باالستكانة وبالضعف وبالفقر والفاقة إىل
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العبد يف صالته بالعبودية، فإن مبىن الصالة ربه، ومن األسباب اليت شرعت السجدة ألجله أن يشعر 
على العبودية والذل هللا، فالقيام فيه ذل وتواضع، والركوع فيه احنناء وخضوع، والسجود فيه تعبد 

وذل وانكسار بني يدي ربه، وليس ألجل االعتقاد أن الرب تعاىل يف جهة التحت، وإمنا هذا عقيدة من 
 اهللا عن بشر بن غياث املريسي ، وهو من أكابر املعتزلة انتكست فطرته، كما نقل الشارح رمحه

هذه املقالة . واجلهمية أتباع اجلهم بن صفوان الذين ينكرون الصفات، وينكرون أن القرآن كالم اهللا
السيئة اليت نقلت عنه تقشعر منها اجللود، وهذا دليل على أن زيغ القلوب واإلصابة باالنتكاس من 

طبع اهللا على قلوم، ووقعوا يف هذا االبتداع صدق عليهم قول اهللا يف هذه اآلية عقوبات االبتداع، ملا 
قلب اهللا أفئدم ] ١١٠:األنعام[ونقَلِّب أَفْئدتهم وأَبصارهم كَما لَم يؤمنوا بِه أَولَ مرة : اليت مسعنا

  .اهللا عن قوهلم وعن معتقدام السيئةعندما مل يؤمنوا به، فلم يستفيدوا مما مسعوا، فتعاىل 
  بداية ظهور املبتدعة منكري العلو

…  
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 شرح العقيدة الطحاوية البن جربين: الكتاب 

 السلفية، مل يرتد منهم أحد وينكر شيئاً منها، وحاشاهم من الصحابة رضي اهللا عنهم كانوا على العقيدة
ذلك، ولكن حدث يف آخر عهدهم بدع، وبعضها أهون من بعض، أهوا البدعة األوىل اليت هي بدعة 
اخلوارج، مث تليها بدعة القدرية، وقد يكون هلم فيها عذر، وكل هذه حدثت يف آخر القرن األول، 

نشأت يف خراسان . بدعة اجلهمية: دعة اليت حدثت يف أوائل القرن الثاينولكن أشنعها وأبشعها هي الب
ببالد إيران، أول ما وجدت هذه البدعة يف تلك األماكن، فانتشرت انتشاراً خفياً، ويف آخر القرن الثاين 

وقد تكرر معنا أن من . متكنت من بعض النفوس، ومتكنت جداً يف أول القرن الثالث، وحصل ما حصل
، اجلعد بن درهم الذي ضحى به خالد القسري يوم العيد ، ومن دعاا أيضاً اجلهم بن صفوان ، دعاا

وهو الذي ينتسب إليه هذا املذهب، وقد قتله سلم بن أحوز رمحه اهللا لبدعته، وورثه بشر بن غياث 
من املخدوعني املريسي، وهو مبتدع على طريقة اجلهم ، ومتكن من بعض الوالة فقربه، وقبل مقالته كثري 

وقد ذكروا أنه ملا دفن يف مقربة من مقابر العراق رئي . الذين رأوا زخرف قوله فصدقوه، حىت أهلكه اهللا
دفن عندنا بشر : ما هذا؟ فقال: بعض األموات يف املنام وعلى وجهه سفعة من النار أو لفحة منها، فقيل

مث ظهر يف ! والعياذ باهللا.. منها هذا اللهب: املريسي ، فنفحت جهنم أو التهبت على ذلك املكان، فنال
أواخر القرن الثاين وأول الثالث أمحد بن أيب دؤاد ، وهو الذي زين للمأمون الفتنة والدعاء إىل القول 
خبلق القرآن، ونصر اهللا احلق وظهر، وخذل اهللا هذا العدو، حبيث إنه عوقب بإصابته مبرض الفاجل يف 

اً مهجوراً، ال حيترمه وال يعظمه أحد، وملا مات مل يوجد من حيمله إال ثالثة آخر عمره، وبقي ذليالً مهين
أما أهل السنة . رجال والرابع امرأة، وكل ذلك حتقري من اهللا تعاىل ألهل الشر وألهل األهواء والبدع

ا فإم أعزاء، وهلم النصرة والتمكني، لكن مع األسف بعد انقراض القرون الثالثة املفضلة متكن هذ
  املذهب، وصار أهل القرن

)٢/٢٢٣(  

  



الرابع ال يعرفون غريه إال ما شاء اهللا، وبقي أهل السنة مستخفني يف القرن الرابع وما بعده، إىل أن أظهر 
اهللا احلق على يدي شيخ اإلسالم ابن تيمية ومن على طريقته، وال يزال هللا تعاىل بقايا من أهل العلم ومن 

افحون ويكافحون عن الدين احلق، ويردون البدع، ويردون على أهلها، وم أهل الدين يف كل زمان ين
  .تقوم حجة اهللا على عباده

  ما يترتب على اعتقاد العلو هللا سبحانه وتعاىل
…  

من مجلة ما مر بنا يف هذه العقيدة الكالم على صفة العلو والفوقية، وقد ذكر الشارح رمحه اهللا األدلة 
اً كثرية من األدلة العقلية ومن األدلة النقلية الشرعية من اآليات واألحاديث، على العلو، وأورد أنواع

العلو للعلي الغفار لإلمام الذهيب ، وكتب : وهو مل يستوف األدلة، ومن الكتب اليت استوفت كتاب
عاىل بأنه واملسلم إذا اعتقد هذه الصفة، ودان هللا ت. كثرية استوفت هذه املقالة اليت هي صفة العلو بأدلتها

هو العلي األعلى، فإن اهللا تعاىل سيتقبل عبادته، ويضاعف أجره، ومن نتيجة هذه العقيدة، أنه حيصل 
يخافُونَ ربهم من فَوقهِم : للذين يعتقدوا خمافة رم من فوقهم كما أخرب عن املالئكة بقوله

نه مطلع عليه؛ فإنه يشعر من نفسه بالذل، ، فإن املؤمن إذا استشعر أن ربه من فوقه، وأ] ٥٠:النحل[
  .ولربه بالعز واجلالل، فيعظمه ويراقبه وخيافه، ويعبده حق عبادته، وهذا نتيجة اعتقاد هذه العقيدة

  ]٣٥[شرح العقيدة الطحاوية 
أنكر اجلهمية أن اهللا اختذ إبراهيم خليالً، وأنه كلم موسى تكليماً، وقد رد عليهم أهل العلم، وبينوا 

  .يقة اخللة، وأا أرفع درجة من احملبةحق
  حقيقة اخللة واحملبة والفرق بينهما

…  

)٢/٢٢٤(  

  

إن اهللا اختذ إبراهيم خليالً، وكلم اهللا موسى تكليماً، : ونقول: (قوله: [قال الشارح رمحنا اهللا تعاىل وإياه
وكَلَّم : ، وقال تعاىل] ١٢٥:النساء[اهيم خليلًا واتخذَ اللَّه إِبر: قال اهللا تعاىل). إمياناً وتصديقاً وتسليماً

كمال احملبة، وأنكرت اجلهمية حقيقة احملبة من اجلانبني؛ زعماً : اخللة]. ١٦٤:النساء[اللَّه موسى تكْليماً 
! بةمنهم أن احملبة ال تكون إال ملناسبة بني احملب واحملبوب، وأنه ال مناسبة بني القدمي واحملدث توجب احمل

وكذلك أنكروا حقيقة التكليم كما تقدم، وكان أول من ابتدع هذا يف اإلسالم هو اجلعد بن درهم يف 
أوائل املائة الثانية، فضحى به خالد بن عبد اهللا القسري أمري العراق واملشرق بواسط، خطب الناس يوم 

ن درهم ، إنه زعم أن اهللا مل أيها الناس ضحوا تقبل اهللا ضحاياكم، فإين مضح باجلعد ب: األضحى فقال



وكان ذلك بفتوى أهل زمانه من علماء . مث نزل فذحبه. يتخذ إبراهيم خليالً، ومل يكلم موسى تكليماً
وأخذ هذا املذهب عن اجلعد اجلهم بن . التابعني رضي اهللا عنهم، فجزاه اهللا عن الدين وأهله خرياً

، فقتله سلم بن أحوز أمري خراسان ا، مث )هميةاجل(صفوان ، فأظهره وناظر عليه، وإليه أضيف قول 
انتقل ذلك إىل املعتزلة أتباع عمرو بن عبيد ، وظهر قوهلم يف أثناء خالفة املأمون ، حىت امتحن أئمة 

وأصل هذا مأخوذ عن املشركني والصابئة، وهم ينكرون . اإلسالم، ودعوهم إىل املوافقة هلم على ذلك
قد : وسى كليماً؛ ألن اخللة هي كمال احملبة املستغرقة للمحب، كما قيلأن يكون إبراهيم خليالً وم

ختللت مسلك الروح مين ولذا مسي اخلليل خليالً ولكن حمبته وخلته كما يليق به تعاىل كسائر صفاته، 
ويشهد ملا دلت عليه اآلية الكرمية ما ثبت يف الصحيح عن أيب سعيد اخلدري عن النيب صلى اهللا عليه 

) لو كنت متخذاً من أهل األرض خليالً الختذت أبا بكر خليالً، ولكن صاحبكم خليل اهللا: (الوسلم ق
  إين أبرأ إىل كل خليل من خلته، ولو: (ويف رواية. نفسه: ، يعين

)٢/٢٢٥(  

  

إن اهللا اختذين خليالً كما اختذ : (، ويف رواية) كنت متخذاً من أهل األرض خليالً الختذت أبا بكر خليالً
، فبني صلى اهللا عليه وسلم أنه ال يصلح له أن يتخذ من املخلوقني خليالً، وأنه لو أمكن ) راهيم خليالًإب

ذلك لكان أحق الناس به أبو بكر الصديق ، مع أنه صلى اهللا عليه وسلم قد وصف نفسه بأنه حيب 
ن حارثة حب رسول ، وكذلك قوله لألنصار، وكان زيد ب) واهللا إين ألحبك: (أشخاصاً، كقوله ملعاذ 

أي الناس أحب : (وقال له عمرو بن العاص . اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وابنه أسامة حبه، وأمثال ذلك
، فعلم أن اخللة أخص من مطلق احملبة، واحملبوب ) أبوها: فمن الرجال؟ قال: عائشة ، قال: إليك؟ قال

 لغريه هو مؤخر يف احلب عن ذلك الغري، ومن ا لكماهلا يكون حمبوباً لذاته، ال لشيء آخر، إذ احملبوب
كماهلا ال تقبل الشركة وال املزامحة؛ لتخللها احملب، ففيها كمال التوحيد، وكمال احلب، ولذلك ملا اختذ 
اهللا إبراهيم خليالً، وكان إبراهيم قد سأل ربه أن يهب له ولداً صاحلاً، فوهب له إمساعيل، فأخذ هذا 

ار اخلليل على قلب خليله أن يكون فيه مكان لغريه، فامتحنه بذحبه، ليظهر سر الولد شعبة من قلبه، فغ
اخللة يف تقدميه حمبة خليله على حمبة ولده، فلما استسلم ألمر ربه، وعزم على فعله، فظهر سلطان اخللة 

لعظيم؛ ألن يف اإلقدام على ذبح الولد إيثاراً حملبة خليله على حمبته، نسخ اهللا ذلك عنه، وفداه بالذبح ا
املصلحة يف الذبح كانت ناشئة من العزم، وتوطني النفس على أعلى ما أُمر، فلما حصلت هذه املصلحة 
عاد الذبح نفسه مفسدة، فنسخ يف حقه، وصارت الذبائح والقرابني من اهلدايا والضحايا سنة يف أتباعه 

  ]. ......إىل يوم القيامة



  معىن اخللة واخلليل
…  

)٢/٢٢٦(  

  

واتخذَ اللَّه إِبراهيم خليلًا :  على مسألة اخللة اليت قال اهللا فيها-كما مسعنا-الشارح رمحه اهللا تكلم 
هو احملبوب الذي ختللت : ، وذكر أن اخللة أعلى أنواع احملبة، وأن اخلليل يف األصل] ١٢٥:النساء[

: هم األحباب، قال تعاىل: ية، واألخالءهو احملبوب الذي بلغت حمبته النها: حمبته شغاف القلب، فاخلليل
 نيقتإِلَّا الْم ودضٍ ععبل مهضعب ذئمولَّاُء يالذين كانوا متحابني حمبة شديدة يف : يعين] ٦٧:الزخرف[اَألخ

الدنيا، إذا مل تكن تلك احملبة على التقوى صار بعضهم يف اآلخرة لبعض عدواً، ولو كانت تلك احملبة 
قد ختللت مسلك الروح مين ولذا : فاخللة ختلل احملبة شغاف القلب، قال الشاعر. اخللة وثيقة وقويةو

دخلت فيما يدخل فيه الروح، الروح يسري يف اجلسد : يعين) مسلك الروح: (مسي اخلليل خليالً قوله
ري يف كل ويف العروق ويف الدماء ويف العظم ويف البشر ويف كل شيء ما عدا الشعر، فالروح يس

إين أخاطب حمبوبة كأا ختللت ما ختلله الروح حىت وصلت إىل شغاف القلب، وبذا : اإلنسان، يقول
لكل اجتماع من خليلني فرقة وكل الذي دون املمات قليل : ويقول الشاعر أيضاً. مسي اخلليل خليالً

ا ويلَتا لَيتنِي لَم أَتخذْ فُالنا خليلًا ي: وقال اهللا تعاىل حكاية عن بعض الكفار يف النار. هو احملبوب: فاخلليل
حمبوباً، والنيب صلى اهللا عليه وسلم له : اهللا تعاىل اختذ إبراهيم خليالً، يعين. حمبوباً: يعين] ٢٨:الفرقان[

أخالء حمبوبون، ولكن احملبة القوية اخلالصة كانت بينه وبني ربه، فربه تعاىل قد اختذه خليالً، وهو قد 
أحب ربه تلك احملبة اليت هذه ايتها، وهذه غايتها، فبقي قلبه ممتلئاً بتلك احملبة اليت هي اخللة، ليس فيه 
موضع لغريه، وهكذا جيب على كل مؤمن أن يكون قلبه ممتلئاً مبحبة ربه، احملبة اليت ال ينازعها غري حمبة 

ع من احملبة، وإبراهيم كذلك أحب ربه احملبة التامة اهللا تعاىل اختذ إبراهيم خليالً، وأحبه هذا النو. احملبوب
  اليت هي

)٢/٢٢٧(  

  

أعلى أنواع احملبة، وملا وهبه اهللا ولده إمساعيل أحبه كما هو معلوم أن الولد حمبوب يف النفس، وأن 
النفس متيل إليه وحتبه حمبة طبعية، حمبة شفقة وحنان، فلما تعلق قلب إبراهيم بولده وأحبه غار الرب 

عاىل على خليله أن يكون يف قلبه موضع لغري ربه، وأن يكون قلبه منشغالً بربه، فهو يريد أال يكون فيه ت
أية حمبة صادقة لغري اهللا تعاىل، فعند ذلك امتحنه بذبح ولده، فلما استسلم لذلك، والتزم بأن يطيع ربه 



 من احملبة لولده، وذلك االشتراك يف هذه احملنة، وأن يذبح ولده؛ خرج ذلك اجلزء الذي يف قلب إبراهيم
الذي كان فيه من حمبة الولد، وصفا قلب إبراهيم لربه، وعرف ربه من قلبه أنه ممتلئ مبحبة ربه، وأنه ال 
يقدم على حمبته حمبة مال وال ولد وال أخ وال خليل وال غري ذلك، فعند ذلك نسخ اهللا هذا األمر كما 

  .مسعنا،وفداه اهللا بذبح عظيم
  نكار احملبة بني العبد وربه والرد عليهاشبهة إ
…  

)٢/٢٢٨(  

  

احملبة من أعلى صفات اهللا الفعلية، اهللا تعاىل حيب عباده، ويتخذ من يشاء منهم خليالً، فإبراهيم وحممد 
صلى اهللا عليه وسلم مها اخلليالن اللذان اختذمها اهللا هلذه اخللة اليت هي من خصائصهما، وأما بقية اخللق 

بون اهللا تعاىل واهللا تعاىل حيب املؤمنني وحيب املتقني وحيب التوابني وحيب املتطهرين كما أخرب فإم حي
صفة اخللة وصفة احملبة عموماً، . فاحملبة عامة للمؤمنني، واخللة خاصة باخلليلني، وهي من اهللا تعاىل. بذلك

نكروا أن املؤمنني حيبون رم، وأنكروا أن اهللا ال يحب وال يحب، أ: أنكرا اجلهمية من اجلانبني، فقالوا
إن احملبة ال تكون إال بني اثنني بينهما جتانس، فاإلنسان حيب إنساناً ألنه إنسان؛ : اهللا حيبهم، ملاذا؟ يقولون

الرب قدمي، واإلنسان حادث، فما دام : وألن بينهما جتانساً، وليس بني الرب وبني اخللق جتانس، يقولون
هذه شبهة، وال . التفاوت فال ميكن أن يكون بينهما هذه احملبة اليت هي خاصة باملتجانسنيأن بينهما هذا 

شك أا شبهة باطلة، فاملؤمنون جيدون يف قلوم احملبة، وجيدون من رم آثار هذه احملبة، فاهللا تعاىل حيب 
ي شأم، ويعلي كلمتهم، أنه ينصرهم، ويكرمهم، ويؤيدهم، ويقويهم، ويعل: عباده، ومن آثار هذه احملبة

ويوفقهم، ويسدد خطاهم، أليس ذلك دليل من آثار احملبة؟ إذا رأيت إنساناً يكرم رجالً، ويقدسه، 
ويقدمه، ويدخله بيته دائماً، ويزوره، ويستزيره، ويهدي له، ويقبل هديته، وميدحه يف االس، ألست 

حنن نشهد آثار رمحة اهللا تعاىل، نشهد . نهما حمبةهذا حيب فالناً، وبي: تستدل على أنه حيبه؟ نعم، وتقول
أنه يوفق بعض عباده، وأنه ينصرهم ويؤيدهم، ويقويهم ويقوي عزائمهم، ويقوي قلوم، أليس ذلك من 
آثار احملبة؟ بلى؛ هذا دليل على أنه أحبهم حيث أظهرهم وقواهم ونصرهم وأيدهم، كما حصل ألولياء 

نستدل بآثار احملبة على وجودها، هذا لو مل ترد يف األدلة، فكيف : إذاً. اهللا تعاىل يف كل مكان وزمان
  فَسوف: واألدلة الشرعية كثرية كقول اهللا تعاىل

)٢/٢٢٩(  

  



 هونبحيو مهبحمٍ يبِقَو ي اللَّهأْتاجتمعت احملبتان] ٥٤:املائدة[ي ،)) :هونبحيو مهبحوهذا رد على ))ي ،
ال حيب وال حيب، واآلية أثبتت أنه حيبهم وأم حيبونه، ومن آثار حمبته : عتزلة يف اجلهتني، هم يقولونامل
أم يعبدونه، وخيلصون العبادة له، : أنه ينصرهم ويؤيدهم ويقوي كلمتهم، وآثار حمبتهم لرم: هلم

يعملون بشرائعه كلها، ويوحدونه ويطيعونه، ويطيعون أمره، ويعظمون شرعه، ويستعدون للقائه، و
كذلك أيضاً حمبتهم . وحيذرون من أسباب غضبه، ويفعلون أسباب ثوابه، وهذا دليل على أم حيبونه

ال : (للنيب صلى اهللا عليه وسلم واجبة عليهم، وهي تابعة حملبة اهللا تعاىل، يقول النيب صلى اهللا عليه وسلم
حنن حنب هذا النيب صلى اهللا عليه ) . الناس أمجعنييؤمن أحدكم حىت أكون أحب إليه من ولده ووالده و

حنن حنبه، ونشهد أنه رسول اهللا، لكن هلذه احملبة عالمات، فالبد أن تظهر يف : وسلم، والكثري يقولون
ونِي قُلْ إِنْ كُنتم تحبونَ اللَّه فَاتبِع: الذي حيبه عالمات احملبة، ومن أبرزها طاعته واتباعه، قال اهللا تعاىل

 كُموبذُن لَكُم رفغيو اللَّه كُمبِبح٣١:آل عمران[ي.[  
  تكليم اهللا ملوسى وغريه

…  

)٢/٢٣٠(  

  

ذكر الشارح أن اهللا تعاىل كلم موسى تكليماً، وقد تقدم الكالم على القرآن، وأنه كالم اهللا، وأن اهللا 
ال يفىن، ولو كتب بكل أقالم الدنيا وكانت تعاىل متكلم، يتكلم إذا شاء، ومن كالمه القرآن، وكالمه 

واهللا تعاىل خص . البحار مداداً هلا؛ لفنيت األقالم وتكسرت، ولفنيت مياه البحار قبل أن يفىن كالم اهللا
إِني اصطَفَيتك علَى الناسِ بِرِساالتي : موسى، قال اهللا تعاىل خياطب موسى: من عباده من كلمهم، ومنهم

بِكَالمذه األشياء اليت منها: يعين) اصطفيتك] (١٤٤:األعراف[ي و أن : اخترتك وفضلتك وميزتك
هذه اآلية ال يستطيع املعتزلة . أنه أرسله وجعله من املرسلني، وغري ذلك مما ميزه اهللا به: اهللا كلمه، ومنها

اآلية اليت استشهد ا الشارح، وهي قوله أما ). اصطَفَيتك علَى الناسِ بِرِساالتي وبِكَالمي: (أن يؤولوها
تلْك الرسلُ فَضلْنا بعضهم علَى : ، ومثلها قوله تعاىل] ١٦٤:النساء[وكَلَّم اللَّه موسى تكْليما : اهللا تعاىل

 اللَّه كَلَّم نم مهنضٍ مععروف أن الكالم ، فهذا صريح أيضاً يف أن اهللا كلم موسى، وم]٢٥٣:البقرة[ب
فهو كالم مسعه، ولكن املعتزلة ملا أنكروا ] ٦:التوبة[حتى يسمع كَالم اللَّه : هو املسموع؛ لقوله تعاىل

جرحه بأظافري : أي) كلمه(التجريح، : إن التكليم هنا: هذه الصفة تأولوها تأويالً بعيداً، فيقولون
 تعاىل أخرب بأنه اصطفاه بكالمه، وتكرر اآليات مينع من ونسوا أن اهللا!! وما أبعد هذا التأويل. احلكمة

صرفها إىل هذا التأويل البعيد، ونسوا أن التأويل ال ميكن إال ببينة وبقرينة ترجح ما تأولوه، وحيث إنه 
وقد ذكر أن رجالً جاء إىل أيب عمرو . ليس هناك قرينة فال نقبل منهم هذا التأويل البعيد، وهذا حتريف



وكَلَّم اللَّه موسى : (أريد أن تقرأ هذه اآلية هكذا: ء أحد القراء السبعة من قراء البصرة، وقالبن العال
  أن موسى هو الذي كلم اهللا، وأن اهللا مل يكلم موسى، فجعل: يعين) تكْليما

)٢/٢٣١(  

  

هب أين أو غريي : ماذا قال أبو عمرو رمحه اهللا؟ قال. مفعول به منصوب على أنه هو املكلم) اهللا(اسم 
! ؟]١٤٣:األعراف[ولَما جاَء موسى لميقَاتنا وكَلَّمه ربه : قرأها هكذا، فكيف تفعل بقول اهللا تعاىل

حتريفاً : فبهت ذلك املعتزيل، حيث إن تلك اآلية ال تستطيع املعتزلة تأويلها وال حتريفها، ويسمى هذا
صفة اخللة اليت هي أعلى أنواع احملبة، وصفة الكالم : ا هاتني الصفتنيواحلاصل أن املعتزلة أنكرو. لفظياً

 -اليت هي إنكار هذه الصفات-وهذه املقالة . من اهللا تعاىل الذي هو صفة كمال، أنكروا هاتني الصفتني
اشتهرت عن اجلعد بن درهم كما ذكر الشارح، وهو الذي ضحى به خالد بن عبد اهللا القسري بواسط 

 فقتله يف يوم العيد وجعله أضحيته يوم العيد، بعد أن أفىت علماء زمانه بكفره، -رى العراققرية من ق-
يقول ابن القيم رمحه . وأنه أصر على قوله وعناده ومل يرجع، ومل يقبل، فبعدما خطب رمحه اهللا نزل وذحبه

ة كل صاحب سنة وألجل ذا ضحى جبعد خالد القسري يوم ذبائح القربان شكر الضحي: اهللا يف النونية
هللا درك من أخي قربان ما هي مقالته؟ إذ قال إبراهيم ليس خليله كال وال موسى الكليم الدان املقالة 

هذه املقالة . اليت أنكروها عليه أنه أنكر أن اهللا كلم موسى تكليماً، وأنكر اختاذ اهللا إبراهيم خليالً
 أخذها عن طالوت ، وطالوت أخذها عن خاله حفظت عن اجلعد ، وذكر ابن تيمية رمحه اهللا أن اجلعد

واجلهم أخذها عن . لبيد بن األعصم اليهودي الساحر املشهور، فصارت مأخوذة عن سحرة اليهود
إا مشتقة من جهنم، مما : اجلهم كلمة مستبشعة، قالوا. جهمية: اجلعد ونشرها فنسبت إليه، أصبح يقال
: ر اإلمام أمحد رمحه اهللا أنه أخذ مقالته عن طائفة يقال هلموذك. يدل على أن امسه قريب من هذه الكلمة

وعلى كل حال فأسانيد اجلهمية تعود إىل السمنية وإىل سحرة اليهود وإىل أشبهاهم، فكيف . السمنية
  ! ......يترك هلا كتاب اهللا تعاىل، وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم، وعقائد سلف املسلمني؟

)٢/٢٣٢(  

  

  ليه الصالة والسالم شارك إبراهيم وموسى يف مرتلة اخللة والتكليمنبينا حممد ع
…  

وكما أن مرتلة اخللة الثابتة إلبراهيم صلوات اهللا عليه قد شاركه فيها نبينا صلى : [قال الشارح رمحه اهللا
ا اهللا عليه وسلم كما تقدم، كذلك مرتلة التكليم الثابتة ملوسى صلوات اهللا عليه قد شاركه فيها نبين



أن النيب صلى اهللا : وهنا سؤال مشهور؛ وهو. صلى اهللا عليه وسلم، كما ثبت ذلك يف حديث اإلسراء
عليه وسلم أفضل من إبراهيم صلى اهللا عليه وسلم، فكيف طلب له من الصالة مثل ما إلبراهيم، مع أن 

 وقد أجاب عنه العلماء املشبه به أصله أن يكون فوق املشبه؟ وكيف اجلمع بني هذين األمرين املتنافيني؟
أن آل إبراهيم فيهم األنبياء الذين ليس يف آل : وأحسنها. بأجوبة عديدة، يضيق هذا املكان عن بسطها

حممد مثلهم، فإذا طلب للنيب صلى اهللا عليه وسلم وآلله من الصالة مثل ما إلبراهيم وآله وفيهم 
مراتب األنبياء، وتبقى الزيادة اليت لألنبياء، وفيهم األنبياء، حصل آلل حممد ما يليق م؛ ألم ال يبلغون 

أن النيب : وأحسن من هذا. إبراهيم حملمد صلى اهللا عليهما وسلم، فيحصل له من املزية ما مل حيصل لغريه
كما صليت على آل : صلى اهللا عليه وسلم من آل إبراهيم، بل هو أفضل آل إبراهيم، فيكون قولنا

ة عليه وعلى سائر النبيني من ذرية إبراهيم، بل هو متناول إلبراهيم أيضاً، كما يف متناوالً للصال. إبراهيم
، ] ٣٣:آل عمران[إِنَّ اللَّه اصطَفَى آدم ونوحا وآلَ إِبراهيم وآلَ عمرانَ علَى الْعالَمني : قوله تعاىل

إِلَّا آلَ لُوط نجيناهم بِسحرٍ : ه تعاىلفإبراهيم وعمران دخال يف آل إبراهيم وآل عمران، وكما يف قول
وإِذْ نجيناكُم من آلِ فرعونَ : فإن لوطاً داخل يف آل لوط، وكما يف قوله تعاىل] ٣٤:القمر[
فإن فرعون داخل يف آل فرعون، ] ٤٦:غافر[أَدخلُوا آلَ فرعونَ أَشد الْعذَابِ : ، وقوله] ٤٩:البقرة[
   أكثر روايات حديث الصالة على النيب-واهللا أعلم-ذا وهل

)٢/٢٣٣(  

  

كما صليت على : (ويف كثري منها). كما صليت على آل إبراهيم: (صلى اهللا عليه وسلم إمنا فيها
إال يف قليل من الروايات، وما ذلك إال ) كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم: (، ومل يرد)إبراهيم

هو ) كما صليت على آل إبراهيم: (ويف قوله. يدخل آله تبعاً) ما صليت على إبراهيمك: (ألن يف قوله
مسعنا أن حممداً صلى اهللا عليه وسلم قد أعطي مثل ما أعطي األنبياء قبله، فلما ]. داخل يف آل إبراهيم

اهللا اختذين خليالً إن : (اختذ اهللا إبراهيم خليالً اختذ النيب صلى اهللا عليه وسلم خليالً كما تقدم يف قوله
، وقد تقدم أنه صلى اهللا عليه وسلم مل يتخذ من أمته خليالً، مع أنه قد أحب ) كما اختذ إبراهيم خليالً
حب النيب صلى اهللا عليه وسلم، وأسامة حب : ، وكتسمية زيد ) إين أحبك: (كثرياً منهم، كقوله ملعاذ 

لو كنت متخذاً خليالً : ( إن هذا خليلي، بل قال:النيب صلى اهللا عليه وسلم وابن حبه، ولكن مل يقل
 -أيضاً-وقد كلم اهللا موسى تكليماً، وحصل ذلك ) . الختذت أبا بكر ، ولكن صاحبكم خليل اهللا

يا : (لنبينا صلى اهللا عليه وسلم، كلمه اهللا ملا أسري به، وأمسعه كالمه ملا أمره خبمسني صالة فرجع وقال
ت عنك عشراً، وهكذا تردد إليه حىت صارت مخس صلوات، فقال خفف: فقال. خفف عن أميت! رب
ففي هذا أنه كلمه تكليماً، فعلى هذا يكون قد حصل للنيب ). أمضيت فريضيت وخففت عن عبادي: اهللا



صلى اهللا عليه وسلم اخللة اليت إلبراهيم، وحصل له الكالم الذي ملوسى، وكذلك بقية الفضائل اليت 
  .لبقية األنبياء

  )كما صليت على آل إبراهيم: (ولمعىن ق
…  

)٢/٢٣٤(  

  

اللهم صل : (مسعنا اإلشكال الذي يورده بعض العلماء لقوله يف الصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم
على حممد وآل حممد كما صليت على آل إبراهيم، أو كما صليت على إبراهيم، أو كما صليت على 

: ل للنيب عليه الصالة والسالم مثلما حصل إلبراهيم، يعينكيف يسأ: فيقولون) إبراهيم وآل إبراهيم
شبيهاً به، واملشبه دون املشبه به، فعلى هذا يكون الذي حيصل حملمد من الصالة أقل من الذي حيصل 
إلبراهيم؛ ألن املشبه دون املشبه به؟ هذا إشكال، كيف ذلك وحممد صلى اهللا عليه وسلم أفضل؟ 

 حممداً صلى اهللا عليه وسلم من آل إبراهيم، بل هو أفضل آل إبراهيم، إن: اجلواب الصحيح أن يقال
، وملا كان يف اإلسراء ولقيه يف السماء ] ٧٨:احلج[ملَّةَ أَبِيكُم إِبراهيم : وألجل ذلك يذكره اهللا بقوله

كما : (فإذا قلناألنه من ذريته، فهو من آل إبراهيم، ) مرحباً بالنيب الصاحل واالبن الصاحل: (السابعة قال
دخل يف ذلك حممد صلى اهللا عليه وسلم، وطلبنا آلل حممد كما حصل آلل ). صليت على آل إبراهيم

  . ......إبراهيم، فال حيصل هناك إشكال إن شاء اهللا
  منبع العقيدة اإلميان بالغيب

…  

)٢/٢٣٥(  

  

لستة اليت ذكرها النيب صلى اهللا منبع العقيدة وأصلها هو اإلميان بالغيب، وأن ذلك ينحصر يف األركان ا
أن تؤمن باهللا ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر، : اإلميان: (عليه وسلم يف تفسري اإلميان حيث قال

، وذكرنا أن أصل ذلك كله هو اإلميان باهللا، وأن من آمن باهللا سبحانه إهلاً ) وتؤمن بالقدر خريه وشره
ان بسائر كتبه، والتزم اإلميان بالعذاب والنعيم الذي وعد به، والتزم ورباً وخالقاً ومعبوداً التزم اإلمي

اإلميان باألمر والنهي الذي شرعه، والتزم اإلميان بالقضاء والقدر الذي قدره وقضاه، والتزم اإلميان 
بالبعث والنشور الذي أخرب به، وآمن بالرسل، وآمن بالكتب، وآمن باملالئكة، وآمن بالغيب كله، آمن 

صدق بذلك تصديقاً جازماً، وعمل مبا صدق به ومبا :  أخرب اهللا به، ونتج عن اإلميان بذلك العمل، أيمبا



ويتوقف اإلميان باهللا تعاىل على معرفة األدلة، قال يف األصول الثالثة اليت كان األولون . هو قادم عليه
ىب مجيع العاملني بنعمته، وإذا قيل ريب اهللا الذي رباين ور: من ربك؟ فقل: إذا قيل لك: يقرئوا أبناءهم

اآليات : هذه أكرب العالمات وأكرب األدلة. عرفته بآياته وخملوقاته: مب عرفت ربك؟ فقل: لك
واملخلوقات، فمن عرف اهللا تعاىل بآياته وعرفه مبخلوقاته آمن به، ومن آمن به آمن خبربه، وآمن بأمره 

ه، وآمن بقضائه وبقدره، وآمن بكل ما أخرب به، ويه، وآمن بوعده ووعيده، وآمن بشرعه وحبكم
ومىت آمن بذلك وصدق به تصديقاً جازماً ظهرت آثار ذلك على أعماله، فرأيته مسارعاً لألعمال، 
ورأيته مستكثراً من الصاحلات، ورأيته مستعداً للقاء اهللا، ورأيته عامالً مبا أمر اهللا، ورأيته مبتعداً عما 

يس كذلك فاعلم أن تصديقه ضعيف، واعلم أن إميانه ضعيف، من رأيته يتجشم حرم اهللا، وإذا رأيته ل
الكبائر، من رأيته يتساهل بالصغائر ويصر عليها، من رأيته يترك األوامر ويتساهل بفعل الشرائع، فاعلم 

  أن تصديقه ضعيف، واعلم أن إميانه مشكوك فيه، فإن اإلميان الضعيف يظهر أثره بقلة األعمال

)٢/٢٣٦(  

  

الصاحلة، وباقتراف السيئات وترك املأمورات، واإلميان القوي يظهر أثره على األعمال، فتجد املؤمن 
القوي مسارعاً إىل اخلريات مستكثراً منها، يعلم آثارها، ويعلم صالحها، ويعلم النتيجة اليت جينيها من 

فهذه . ن يف تركها احلسرة والندامةورائها، ويعلم أن ثواا عظيم، وأن أجرها ال يضيع عند اهللا، ويعلم أ
العالمات اليت تعرف ا املصدق من املكذب، تعرف ا الصادق من الكاذب، تعرف ا اإلميان من 

ومر بنا أن من أركان اإلميان اإلميان باملالئكة، ويدخل يف ذلك ما أخرب اهللا تعاىل عنهم، مع أنا مل . النفاق
  .، وذلك من اإلميان بالغيبنرهم، ولكن نؤمن م كما أخرب اهللا
  خصائص آل إبراهيم عليه السالم

…  

)٢/٢٣٧(  

  

وكذلك ملا جاء أبو أوىف رضي اهللا عنه بصدقته إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم، : [قال الشارح رمحه اهللا
كما : (فعلى رواية من روى). اللهم صل على آل أيب أوىف: (دعا له النيب صلى اهللا عليه وسلم وقال

ال يدخل فيهم إلفراده بالذكر، وملا كان بيت إبراهيم عليه ) يت على إبراهيم وعلى آل إبراهيمصل
أنه جعل فيه النبوة والكتاب، فلم : منها: السالم أشرف بيوت العامل على اإلطالق، خصهم اهللا خبصائص

ه إىل يوم القيامة، فكل أنه سبحانه جعلهم أئمة يهدون بأمر: ومنها. يأت بعد إبراهيم نيب إال من أهل بيته



أنه سبحانه اختذ منهم : ومنها. من دخل اجلنة من أولياء اهللا بعدهم فإمنا دخل من طريقهم وبدعوم
إِني جاعلُك : أنه جعل صاحب هذا البيت إماماً للناس، قال تعاىل: ومنها. اخلليلني، كما تقدم ذكره

أنه أجرى على يديه : ومنها] . ١٢٤:البقرة[قَالَ ال ينالُ عهدي الظَّالمني للناسِ إِماماً قَالَ ومن ذُريتي 
بناء بيته الذي جعله قياماً للناس ومثابة للناس وأمناً، وجعله قبلة هلم وحجاً، فكان ظهور هذا البيت من 

لك من أنه أمر عباده أن يصلوا على أهل البيت، إىل غري ذ: ومنها. أهل هذا البيت األكرمني
اإلميان باألنبياء والرسل، وأن األنبياء هم الذين أوحى اهللا : قد ذكرنا أن من أركان اإلميان]. اخلصائص

إليهم، وأنزل عليهم شيئاً من شرعه، وأن منهم من كلفه اهللا بالتبليغ، وأمره بالدعوة، وجعل رسالته 
صدقوه أن يعذم، وأنزل عليه شريعة مؤكدة يف أن يدعو إليها ويبلغها، وحذر من أرسل إليهم إذا مل ي

مستقلة، فهؤالء هم رسل اهللا، نؤمن م، ومنهم أنبياء يوحي اهللا إليهم، ولكن مل يفردهم بشرائع خاصة، 
بل حيكمون بشرائع من قبلهم، ولكن يرتل عليهم الوحي، ويأمرهم اهللا فيه بأوامر تكون موافقة لألوامر 

، فهؤالء أنبياء، وليسوا مكلفني بالدعوة العامة، ومل يعذب من كذم اليت أوحى ا إىل األنبياء قبلهم
  أن األنبياء: (ورد يف احلديث. تعذيباً عاماً كالذين كذبوا املرسلني

)٢/٢٣٨(  

  

، اهللا تعاىل ذكر يف القرآن حنو مخسة )مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاً، وأن الرسل ثالمثائة وثالثة عشر
ورسالً قَد قَصصناهم علَيك من قَبلُ : ، والبقية مل يقصصهم علينا، قال تعاىلوعشرين نبياً أو رسوالً

 كلَيع مهصقْصن الً لَمسرأفضل هؤالء األنبياء املرسلون منهم، وأفضل املرسلني ]١٦٤:النساء[و ،
عليه وعليهم وسلم، وأفضل نوح، وإبراهيم، وموسى، وعيسى، وحممد صلى اهللا : مخسة وهم أولو العزم
إبراهيم وحممد صلى اهللا عليهما، وأفضلهما حممد، وهو خامت الرسل، وأفضل : هؤالء اخلمسة اخلليالن
  . ......األنبياء، وسيد ولد آدم

  فضائل إبراهيم عليه السالم
…  

)٢/٢٣٩(  

  

طلب من اهللا صالته استشكل بعض الناس أننا أمرنا بأن نصلي على حممد كما نصلي على إبراهيم، أو ن
إن : على حممد كما صلى على آل إبراهيم، وكيف دعي له مبثل صالته على إبراهيم، يقول العلماء

املشبه دون املشبه به، فيكون إبراهيم على هذا أفضل من حممد واألمر بالعكس، وأجاب العلماء بأن 



ك أيضاً أن إبراهيم عليه السالم له حممداً صلى اهللا عليه وسلم من آل إبراهيم، فهو واحد منهم، وال ش
ميزة وله فضائل أثىن اهللا عليه ا، ومدحه ا، فذكر أنه دعا الناس وهو صغري، وبكتهم ووخبهم وهو ال 

وذلك ] ٦٠:األنبياء[قَالُوا سمعنا فَتى يذْكُرهم يقَالُ لَه إِبراهيم : يزال يف الفتوة، كما حكى اهللا عنهم
وكذلك أيضاً .  أصنامهم وهو مل يزل فىت شاباً، وذلك دليل على أنه قام بالدعوة وهو شابعندما كسر

كذلك وهب اهللا له على . وقعت له املعجزة الكبرية، وهو أن اهللا تعاىل جعل النار عليه برداً وسالماً
أجاب اهللا تعاىل ] ١٠٠:الصافات[رب هب لي من الصالحني : الكرب إمساعيل وإسحاق، وملا دعا بقوله

كذلك أيضاً جعل األنبياء بعده كلهم من ذريته، فأوالده أنبياء إمساعيل . دعوته ووهب له الصاحلني
وإسحاق، وكذلك ابن ابنه يعقوب، وكذلك يوسف بن يعقوب، وهكذا ذرية يعقوب الذي هو إسرائيل 

بينا صلى اهللا عليه وسلم، وهو من عليه السالم، وكذا أيضاً من كان بعدهم من ذريتهم إىل أن كان ن
أن اهللا تعاىل جعل : ومن فضائله. ذرية إمساعيل بن إبراهيم، فالكل من ذرية إبراهيم، فهم من آل إبراهيم

وإِذْ بوأْنا ِإلبراهيم : على يديه بناء البيت، أمره اهللا تعاىل أن يبنيه بعدما اندرس واندثر، قال اهللا تعاىل
كَانَ الْبم تموضعه، وقال تعاىل: مكانه يعين] ٢٦:احلج[ي : تيالْب نم داعالْقَو يماهرإِب فَعرإِذْ يو

وطَهر بيتي للطَّائفني : فجعله اهللا تعاىل على يديه، وأمره بأن يطهره بقوله]١٢٧:البقرة[وإِسماعيلُ 
  أَنْ طَهرا بيتي].. ٢٦:احلج[

)٢/٢٤٠(  

  

 نيفلطَّائذا الشرف مل يكن هناك استنكار ]١٢٥:البقرة[ل فهذه كلها من اخلصائص وامليزات، وملا كان
  .يف أن يصلى على حممد كما صلي على آل إبراهيم

  ]٣٦[شرح العقيدة الطحاوية 
لكتاب للفالسفة واملعتزلة والرافضة أصول يف العقائد يعتمدون عليها، ويعتقدون صحتها، وهي خمالفة ل

  .والسنة، وما كان عليه سلف األمة
  حقيقة إميان الفالسفة بأركان اإلميان

…  
ونؤمن باملالئكة والنبيني، والكتب املرتلة على املرسلني، ونشهد أم : (قوله: [قال املصنف رمحه اهللا
ا أُنزِلَ إِلَيه من ربه آمن الرسولُ بِم: قال تعاىل. هذه األمور من أركان اإلميان). كانوا على احلق املبني

 هلسرو بِهكُتو هكَتالئمو بِاللَّه نونَ كُلٌّ آمنمؤالْمأَنْ : وقال تعاىل. اآليات] ٢٨٥:البقرة[و الْبِر سلَي
بِاللَّه نآم نم الْبِر نلَكرِبِ وغالْمرِقِ وشلَ الْمبق كُموهجلُّوا ووابِ تتالْككَة والئالْمرِ ومِ اآلخوالْيو 

 نيبِيالنذه اجلملة، ومسى من آمن . اآلية] ١٧٧:البقرة[و فجعل اهللا سبحانه وتعاىل اإلميان هو اإلميان



ه وكُتبِه ومن يكْفُر بِاللَّه ومالئكَت :ذه اجلملة مؤمنني، كما جعل الكافرين من كفر ذه اجلملة، بقوله
، وقال صلى اهللا عليه وسلم يف احلديث ]١٣٦:النساء[ورسله والْيومِ اآلخرِ فَقَد ضلَّ ضاللًا بعيدا 

أن تؤمن باهللا : (املتفق على صحته حديث جربيل وسؤاله للنيب صلى اهللا عليه وسلم عن اإلميان، فقال
فهذه األصول اليت اتفقت عليها ). بالقدر خريه وشرهومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر، وتؤمن 

وأما أعداؤهم . األنبياء والرسل صلوات اهللا عليهم وسالمه، ومل يؤمن ا حقيقة اإلميان إال أتباع الرسل
ومن سلك سبيلهم من الفالسفة وأهل البدع، فهم متفاوتون يف جحدها وإنكارها، وأعظم الناس هلا 

  ن عند من يعظمهم باحلكماء، فإن من علم حقيقة قوهلم علم أم ملإنكاراً الفالسفة املسمو

)٢/٢٤١(  

  

يؤمنوا باهللا وال رسله وال كتبه وال مالئكته وال باليوم اآلخر، فإن مذهبهم أن اهللا سبحانه موجود ال 
دهم ماهية له وال حقيقة، فال يعلم اجلزئيات بأعياا، وكل موجود يف اخلارج فهو جزئي، وال يفعل عن
بقدرته ومشيئته، وإمنا العامل عندهم الزم له أزالً وأبداً، وإن مسوه مفعوالً له، فمصانعة ومصاحلة 

للمسلمني يف اللفظ، وليس عندهم مبفعول وال خملوق وال مقدور عليه، وينفون عنه مسعه وبصره وسائر 
، فال يكلم وال يتكلم، وال قال وال وأما كتبه عندهم، فإم ال يصفونه بالكالم. فهذا إميام باهللا! صفاته

يقول، والقرآن عندهم فيض فاض من العقل الفعال على قلب بشر زاكي النفس طاهر، متميز عن 
قوة اإلدراك وسرعته، لينال من العلم أعظم ما يناله غريه، وقوة : النوع اإلنساين بثالث خصائص

 وقوة التخييل، ليخيل ا القوى العقلية يف النفس، ليؤثر ا يف هيوىل العامل يقلب صورة إىل صورة،
أشكال حمسوسة، وهي املالئكة عندهم، وليس يف اخلارج ذات منفصلة تصعد وترتل وتذهب وجتيء 

وأما اليوم اآلخر، فهم . وترى وختاطب الرسول، وإمنا ذلك عندهم أمور ذهنية ال وجود هلا يف األعيان
ان، وعندهم أن هذا العامل ال خيرب، وال تنشق السماوات وال أشد الناس تكذيباً وإنكاراً له يف األعي

تنفطر، وال تنكدر النجوم، وال تكور الشمس والقمر، وال يقوم الناس من قبورهم ويبعثون إىل جنة 
ونار، كل هذا عندهم أمثال مضروبة لتفهيم العوام، ال حقيقة هلا يف اخلارج كما يفهم منها أتباع 

وهذه .  باهللا ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر- الذليلة احلقرية - الطائفة الرسل، فهذا إميان هذه
: قد ذكرنا أن اإلميان له أركان ستة، وأا ذكرت يف القرآن، قال تعاىل]. هي أصول الدين اخلمسة

ابِ وتالْكو كَةالئالْمرِ ومِ اآلخوالْيو بِاللَّه نآم نم الْبِر نلَكو نيبِيهذه بعض أركان ] ١٧٧:البقرة[الن
  آمن الرسولُ بِما أُنزِلَ إِلَيه من ربه والْمؤمنونَ: اإلميان، وقال تعاىل

)٢/٢٤٢(  

  



 هلسرو بِهكُتو هكَتالئمو بِاللَّه نوهذه أيضاً من أركان اإلميان، ولقد مدح اهللا] ٢٨٥:البقرة[كُلٌّ آم 
إِنَّ الَّذين آمنوا ثُم كَفَروا ثُم آمنوا ثُم : املؤمنني ا، وقال تعاىل يف ذم الذين يكذبون ا يف قوله تعاىل

واملراد بإميام هو ]١٣٧:النساء[كَفَروا ثُم ازدادوا كُفْراً لَم يكُن اللَّه ليغفر لَهم وال ليهديهم سبِيالً 
يا أَيها الَّذين آمنوا آمنوا : تصديقهم بشيء مث تكذيبهم به، وإميام بشيء آخر أو حنو ذلك، وقال تعاىل

هكَتالئمو بِاللَّه كْفُري نملُ وقَب نلَ مي أَنزابِ الَّذتالْكو هولسلَى رلَ عزي نابِ الَّذتالْكو هولسرو بِاللَّه 
أمرنا أن نؤمن باهللا، وأن نؤمن برسله، ]١٣٦:النساء[وكُتبِه ورسله والْيومِ اآلخرِ فَقَد ضلَّ ضالالً بعيداً 

ونؤمن بالكتب املرتلة على األنبياء قبلنا، وبالكتاب املرتل على نبينا عليه الصالة والسالم، وأخرب بسوء 
 وال شك أن اإلميان ا يستلزم اعتقادها واعتقاد صحتها، وإذا .وعاقبة من كذب ذه األركان اخلمسة

كنا نؤمن باهللا تعاىل، فمن أي شيء نأخذ صفات ربنا؟ نأخذها من كالمه ومن كالم رسوله، فنؤمن مبا 
جاء يف صفاته سبحانه من صفات الكمال، ونرتهه عما نزه نفسه عنه من صفات النقص، هذا كمال 

  ...... .اإلميان باهللا تعاىل
  اإلميان باهللا عند الفالسفة

…  

)٢/٢٤٣(  

  

الفالسفة وحنوهم مل يؤمنوا باهللا حقيقة، إمنا يؤمنون بوجود جمرد ليس له وجود يف اخلارج، وإمنا هو 
وجود يف الذهن يرجع يف احلقيقة إىل العدم، حيث وصفوه بصفات العدم، مما جيل عن أن يوصف به، 

سمون باحلكماء وبالعلماء، والفلسفة عندهم هي نوع من احلكمة، هي هذا إميام باهللا وهم مع ذلك ي
علم املعتقد الذي يدور على األدلة، فهو عندهم علم له أمهيته، هذا إميام باهللا تعاىل، ويوجد هذا 

الفارايب ، : التفسري يف مؤلفات أكابرهم كمؤلفات عاملهم الكبري املشهور بابن سيناء ، وعامل آخر يقال له
الطوسي ، وأشباههم، وهؤالء علماء إسالميون كما يقال هلم، وهم معظمون : امل آخر منهم يقال لهوع

عند الكثري يف هذه األزمنة ومقدسون، وكتبهم هلا مثن رفيع، وهلا مرتلة عالية عند الكثري يف هذه األزمنة؛ 
 والعلوم العقلية كما يسموا، وذلك ملا فيها بزعمهم من األفكار، وملا فيها من االبتكارات واالختراعات

فلذلك صارت حمل تقدير عندهم، وكتب ابن سيناء تتعلق بالطب أو تتعلق بالكالم أو تتعلق بالعلوم اليت 
وال شك أن هؤالء وإن مسوا . يسموا علوماً، أو تتعلق باألحكام وغري ذلك، وكذلك كتب الفارايب 

خص يف اإلميان بالغيب، فهم أبعد الناس عنه، فال يغتر فالسفة إسالميني فإم أبعد عن الصواب، وباأل
مبن ميدحهم ومن يثين عليهم ومن يزعم أم علماء إسالميون أجالء، وأن هلم مرتلة رفيعة، وهلم مكانة 

  .عند املسلمني، ال يغتر أحد بذلك



  اإلميان بالرسل عند الفالسفة
…  

سل عندهم أناس أذكياء هلم فطنة استطاعوا الرسل عند الفالسفة مل يرتل عليهم الوحي، ولكن الر
إمنا أنزل علينا، وإننا مشرعون، وجاءنا الشرع، : بفطنتهم وبذكائهم أن يلبسوا على الناس وأن يقولوا

وإننا رسل من اهللا، ومل يكن هناك رسالة، ومل يكن هناك شرع، وإمنا أرادوا أن يكون هلم أتباع، فصار 
ختييالً، وال شك أم ما آمنوا بالرسل : يدم يف الرسل، ويسمون ذلكهلم أتباع ذه الفكرة، هذه عق

  .حقيقة اإلميان
  اإلميان بالكتب عند الفالسفة

)٢/٢٤٤(  

  

…  
الفالسفة ال يعتقدون أن هللا تعاىل كالماً، وال أن اهللا تعاىل يتكلم، وال أن له صفات حقيقة ما دام أم 

عيان؛ فإذاً ليس هللا كالم عندهم، وهذا القرآن ليس هو جيعلون وجوده وجود يف األذهان ال يف األ
كالمه، وإمنا هو إما من نظم البشر وإما من تركيب امللك أو حنو ذلك، فليس هللا عندهم كتب مرتلة 

  .متضمنة لشرع اهللا
  اإلميان باملالئكة عند الفالسفة

…  
ن ويتكلمون وحيملون الفالسفة يؤمنون بأن هناك مالئكة ذات أرواح يصعدون ويرتلون ويسمعو

وعندهم أن الروح اليت يف اإلنسان عبارة عن حياة عامة يف هذا الكون، إذا . الوحي، ال يؤمنون بذلك
وعندهم . اتصلت باملخلوق حس باحلياة، وإذا انفصلت عنه انتقل إىل الوفاة، هذه حقيقة الروح عندهم

ا ويرتلون، فإذاً ليس للمالئكة عندهم أن املالئكة ليس هلم حقيقة وجود، وليس هلم أجنحة يصعدون 
  .وجود

  اإلميان باليوم اآلخر عند الفالسفة
…  

الفالسفة ال يؤمنون باليوم اآلخر، وعندهم أنه ال حقيقة للبعث، وال حقيقة النقضاء الدنيا، بل من 
عادة معتقدهم أنه ليس هناك بعث وال نشور، وال حياة لألجساد، وال مجع هلا بعد أن تتفتت، وال إ

لألرواح إليها، وليس هناك جنة وال نار يثاب ذه ويعاقب ذه، بل ليس عندهم مبدأ، والعامل هذا مل 
ليس هناك شخص امسه آدم : يزل موجوداً منذ القدم، ومل يسبق بعدم، ويكذبون خبلق آدم، ويقولون



ذه عقائد الفالسفة، خلق من تراب، بل هذا اخللق وهذا الوجود وهذه األرض قدمية ما سبقت بعدم، ه
فهم كذبوا خرب اهللا تعاىل، وكذبوا أخبار الرسل وكذبوا ما جاءت به، فخالفهم بذلك أهل السنة وأقروا 

ا على ما جاءت به، وأخذوا تفاصيلها عن الرسل الذين جاءوا ذه الشرائع وقبلوها كما جاءت، 
  .وصاروا بذلك أحق باتباع الرسل

  عتزلةأصول الدين وأركانه عند امل
…  

)٢/٢٤٥(  

  

وقد أبدلتها املعتزلة بأصوهلم اخلمسة اليت هدموا ا كثرياً من الدين، فإم بنوا : [قال الشارح رمحه اهللا
اليت هي -أصل دينهم على اجلسم والعرض، الذي هو املوصوف والصفة عندهم، واحتجوا بالصفات 

التوحيد على هذا األصل، فنفوا عن  على حدوث املوصوف الذي هو اجلسم، وتكلموا يف -األعراض
اهللا كل صفة، تشبيهاً بالصفات املوجودة يف املوصوفات اليت هي األجسام، مث تكلموا بعد ذلك يف أفعاله 

مث تكلموا يف النبوة والشرائع، واألمر والنهي، والوعد والوعيد، . العدل: اليت هي القدر، ومسوا ذلك
مث تكلموا يف إلزام . ي املرتلة بني املرتلتني، ومسألة إنفاذ الوعيدوهي مسائل األمساء واألحكام، اليت ه

. الغري بذلك، الذي هو األمر باملعروف والنهي عن املنكر، وضمنوه جواز اخلروج على األئمة بالقتال
والرافضة . فهذه أصوهلم اخلمسة، اليت وضعوها بإزاء أصول الدين اخلمسة اليت بعث ا الرسول

وأصول أهل السنة تابعة ملا جاء . التوحيد، والعدل، والنبوة، واإلمامة: لوا األصول أربعةاملتأخرون، جع
اإلميان مبا جاء به الرسول، كما تقدم بيان ذلك، وهلذا كانت اآليتان من آخر : وأصل الدين. به الرسول

عن أيب مسعود  هلما شأن عظيم ليس لغريمها، ففي الصحيحني - ملا تضمنتا هذا األصل -سورة البقرة 
) من قرأ اآليتني من آخر سورة البقرة يف ليلة كفتاه: (عقبة بن عمرو عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

بينا جربيل قاعد عند النيب صلى اهللا عليه : (ويف صحيح مسلم عن ابن عباس رضي اهللا عنهما، قال
 فتح اليوم، مل يفتح قط إال اليوم، هذا باب من السماء: وسلم مسع نقيضاً من فوقه، فرفع رأسه، فقال

أبشر بنورين : هذا ملك نزل إىل األرض، مل يرتل قط إال اليوم، فسلم، وقال: فرتل منه ملك، فقال
، ) فاحتة الكتاب، وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ حبرف منهما إال أوتيته: أوتيتهما مل يؤما نيب قبلك

. سبعة، يعين هذه اخلمسة، واإلميان بالقدر، واإلميان باجلنة والنارأركان اإلميان : وقال أبو طالب املكي 
  وهذا حق، واألدلة

)٢/٢٤٦(  

  



ملا ذكر الشارح تأويالت ]. وقد تقدمت اإلشارة إىل دليل التوحيد والرسالة. عليه ثابتة حمكمة قطعية
عتزلة يتسمون بأم امل. الفالسفة ألركان اإلميان الستة، ذكر بعد ذلك أركان الدين عند املعتزلة

مسلمون، ويدعون أن احلق جبانبهم، وهلم مؤلفات وهلم كتب على مذهبهم ومعتقدهم، وجدوا وكثروا 
يف القرن الثالث،ولكن متكنوا بقوة وسيطروا على أكثر األمة يف القرن الرابع وما بعده، وأصبح وجود 

التوحيد، والعدل، : سموا بأمساء حسنةي: أركان الدين عندهم مخسة. أهل السنة قليالً يف تلك القرون
ولكن ! واملرتلة بني املرتلتني، وإنفاذ الوعيد، واألمر باملعروف والنهي عن املنكر، ما أحسنها من أمساء

  ......حمتوياا وما تتضمنه وما تفسر به فيها الشر، فما املراد ذه األصول عندهم؟ 
  التوحيد عند املعتزلة

…  
إذا أثبتنا مسعاً وبصراً وقدرة وعلماً ورمحة وحمبة ويداً : زلة هو نفي الصفات، يقولونالتوحيد عند املعت

ووجهاً وعلواً ونزوالً، وما أشبه ذلك؛ مل نثبت واحداً بل أثبتنا عدداً فال نكون موحدين، املوحد هو 
. دهمالذي يثبت واحداً، وهو اهللا، وال جيعل له صفات، فإن الصفات تكون زائدة عن الذات عن

. إن القدم هللا وحده، ولو كانت الصفات قدمية لكان القدماء عدداً، وهذا من شبههم: ويقولون
جاءين رجل، وهو واحد، وال : أن الصفة من املوصوف، وال يلزم من إثباا تعدد، فأنت تقول: واجلواب
ا تقول ذلك، هو جاءين زيد ورجله ويده ورأسه وبطنه وظهره وروحه، ونفسه، م: وال تقول. تعدد فيه

رجل واحد، فما دام أن الصفة تابعة للموصوف، فال يلزم من إثبات الصفات إثبات العدد، فبطلت 
  .بذلك شبهتهم يف إنكارهم للصفات، وزعمهم أن إنكارها هو التوحيد

  العدل عند املعتزلة
…  

)٢/٢٤٧(  

  

قدر على خلق أفعال العباد، كيف خيلقها إن اهللا ال ي: العدل عند املعتزلة هو إنكار القدرة العامة، يقولون
وقد تقدم الكالم . مث يعذب العصاة، ويثيب املطيعني، وهو الذي خلق حركات هؤالء وحركات هؤالء

على القدر وذكرنا أن اهللا هو الذي خلق أفعال العباد، ولكنه سبحانه مع خلقه للعبد وعمله قد أعطى 
هذا هو املؤمن، وهذا هو : أعماهلم، وا تنسب إليهم، فيقالالعباد قدرة خاصة، يتمكنون ا من مزاولة 

الكافر، وهذا هو الرب، وهذا هو الفاجر، وهذا هو املصلي، وهذا هو التارك للصالة، وهذا هو املزكي، 
وهذا هو البخيل، تنسب هلم أعماهلم، ويثابون على حسنها، ويعاقبون على سيئها، وإن كانت خملوقةً هللا 

بل ننفي خلقها ! إذا أثبتنا أن اهللا هو الذي خلقها فكيف يعذب عليها؟: عتزلة فيقولونأما امل. تعاىل



مل خيلقها اهللا، وال يقدر اهللا على ذلك، وليس هللا قدرة على أفعال العباد، وليس اهللا عندهم على : ونقول
ه ال يقدر أن يهدي كل شيء قدير، وقدرة العبد عندهم تغلب قدرة اهللا، تعاىل اهللا عن قوهلم، وعندهم أن

من يشاء، وال يضل من يشاء، وال يعطي من يشاء، وال مينع من يشاء، كل هذا عندهم يسمونه عدالً، 
  .هذا معتقد باطل

  املرتلة بني املرتلتني عند املعتزلة
…  

)٢/٢٤٨(  

  

اء األحكام املرتلة بني املرتلتني، وماذا يريدون بذلك؟ يتعلق هذا بأمس: األصل الثالث عند املعتزلة هو
: والدين، عند أهل السنة أن املؤمن ال خيرج من اإلميان بالذنوب، وال يدخل يف الكفر، بل يقال للمذنب

مؤمن بإميانه، وفاسق بكبريته، وال خنرجه من اإلميان كلياً، وال : فاسق، ويقال له: مؤمن عاصٍ، ويقال له
 وال قتاله، وال أخذ ماله، وال سفك دمه؛ ألن ندخله يف الكفر، وال حنكم عليه بالنار، وال نستحل قتله

أما املعتزلة فإم خيرجونه من . معه األصل األصيل الذي هو اإلميان باهللا وحده، ولو صدر منه ما صدر
) ليس مبؤمن(ليس مبؤمن وليس بكافر، : اإلميان وال يدخلونه يف الكفر، جيعلونه يف مرتلة بينهما، فيقولون

ه معاملة املؤمن حىت ولو كان يصلي ويزكي، ما دام أنه مثالً يأكل الربا أو يزين أو أننا ال نعامل: مبعىن
يشرب اخلمر أو يكذب وما أشبه ذلك، خيرجونه من اإلميان وال يدخلونه يف الكفر، جيعلونه يف مرتلة 

لكنهم بينهما، لو أدخلوه يف الكفر الستحلوا سفك دمه، والستحلوا أخذ ماله، والستحلوا سيب نسائه، 
إنه ال خيرج بذلك : ال يفعلون ذلك بل جيعلونه يف مرتلة بينهما، وهذه املرتلة مبتدعة، أهل السنة يقولون

  .من اإلميان واهللا سبحانه وتعاىل إذا شاء عفا عنه، وإذا شاء عذبه
  إنفاذ الوعيد عند املعتزلة

…  

)٢/٢٤٩(  

  

اك ما إنفاذ الوعيد؟ الوعيد عندهم هو ما توعد اهللا إنفاذ الوعيد، وما أدر: األصل الرابع عند املعتزلة هو
اهللا ال خيلف وعيده، والبد أن تقع تلك العقوبات اليت رتبت على تلك : به على الكبائر، يقولون

إِنَّ اللَّه ال يغفر أَنْ : الذنوب والكبائر، فيخلدون أصحاب الكبائر يف النار، ويكذبون بقول اهللا تعاىل
 بِه كرشاُء يشي نمل كونَ ذَلا دم رفغيصاحب الكبرية خملد يف النار، وهذه : ويقولون]٤٨:النساء[و



الطريقة أخذوها من اخلوارج، اخلوارج امتازوا بأم خيرجونه من اإلميان وأم يستحلون دمه وماله 
وال يعاملونه يف الدنيا معاملة وسبيه، وأما املعتزلة فإم خيرجونه من اإلميان وال يدخلونه يف الكفر، 

وعقيدة أهل . الكفار، ولكن يف اآلخرة اخلوارج واملعتزلة متفقون على أنه خملد يف النار ال خيرج منها
السنة أم جيعلون أصحاب الكبائر حتت مشيئة اهللا، إذا شاء اهللا غفر هلم وأدخلهم اجلنة، وإذا شاء 

ن النار بإميام وبعقيدم وبتوحيدهم، خيرجون منها بعدما أدخلهم النار بقدر سيئام، مث أخرجوا م
امتحشوا صاروا فحماً أو محماً، ويلقون يف ر احلياة، وينبتون فيه كما تنبت احلبة يف محيل السيل، وكل 

  .ذلك مذكور يف األحاديث النبوية الصحيحة
  األمر باملعروف والنهي عن املنكر عند املعتزلة

…  
: األمر باملعروف والنهي عن املنكر، ويضمنون ذلك اخلروج على األئمة، فيقولون: من أصول املعتزلة

إذا عصى إمام املسلمني العام وأصر على معصية حىت ولو كانت صغرية مل نقره، بل خنرج عليه ونقاتله، 
 خنرج ال نكفر األئمة بذنب، وال: وأهل السنة يقولون. أمراً باملعروف وياً عن املنكر: ويسمون ذلك

عن طاعتهم ما مل نر كفراً بواحاً، كما أمرنا بذلك النيب صلى اهللا عليه وسلم، هذه أصول اإلسالم 
  .وأركان الدين عند املعتزلة

  أصول الدين وأركانه عند الرافضة
…  

)٢/٢٥٠(  

  

وهي أصل من - واإلمامة -ومها كما تقدم عند املعتزلة-التوحيد والعدل : الرافضة أصوهلم أربعة
أما اإلمامة فهي عندهم من أقوى أركان دينهم، والذي ال يؤمن باإلمامة ألهل .  والرسالة-وهلمأص

وجيعلون األئمة اثين . البيت ال يكون مؤمناً وال مسلماً، وال يقبل منه إسالم وال دين وال أعمال صاحلة
ئتني ومخسني للهجرة، عشر، وليس هلم أئمة إىل هذا اليوم؛ ألن اإلمامة عندهم قد انقطعت منذ سنة ما

املهدي املنتظر الذي دخل سرداب : ليس هلم إمام، إمامهم الثاين عشر ينتظرونه إىل اليوم، ويسمونه
: سامراء، ويف كل ليلة يوقفون فرساً عند طرف ذلك السرداب يف ذلك النهر، ويصيحون طوال ليلهم

اإلمامة عندهم . ون، هذا معتقدهماخرج ياموالنا، اخرج ياموالنا، وال جييبهم أحد طوال هذه القر
حمصورة يف األئمة االثين عشر من أهل البيت، يؤمنون بأم هم األئمة، وأنه ليس للناس إمام، وأنه ال 

تصح الصالة إال خلف إمام معصوم، وأن صالم خلفنا ال تقبل أبداً، وكذلك صالم خلف غري 
أما أهل السنة فإم يؤمنون بأن . ا مبجرد مساعهاوعلى كل حال فهي عقائد باطلة يعرف بطال. املعصوم



واجب املسلمني طاعة والة أمورهم، والسمع هلم والطاعة، والصرب على ما يرى منهم من املخالفات أو 
من املعاصي، ما مل يروا كفراً بواحاً عندهم فيه من اهللا تعاىل برهان، وعند ذلك خيرجون عن طواعيتهم 

  . ...... هلموال يدخلون يف الديانة
  فضل اآليتني من آخر سورة البقرة

…  

)٢/٢٥١(  

  

آمن الرسولُ بِما أُنزِلَ إِلَيه من ربه : اإلميان باملالئكة والرسل وحنو ذلك مذكور يف أواخر سورة البقرة
فَرال ن هلسرو بِهكُتو هكَتالئمو بِاللَّه نونَ كُلٌّ آمنمؤالْمو هلسر نم دأَح نيب هذه أربعة ] ٢٨٥:البقرة[ق

وهذه اآلية يف آخر سورة البقرة ورد فيها فضل، مع . من أركان اإلميان ذكرها اهللا تعاىل يف هذه اآلية
أصبحت كافية له عن األوراد، ومن : ، يعين)من قرأمها يف ليلة كفتاه(اآلية اليت بعدها، ويف احلديث 

ربنا ال :  ا أعطاه؛ وذلك ألن اهللا تعاىل أجاب الدعاء الذي ذكر فيها، إذا قال العبدسأل اهللا تعاىل
ربنا وال تحملْ علَينا إِصراً : قد فعلت، وإذا قال: قال اهللا] ٢٨٦:البقرة[تؤاخذْنا إِنْ نِسينا أَو أَخطَأْنا 
قَب نم ينلَى الَّذع هلْتما حا كَمنا ال : قد فعلت، وإذا قال: قال اهللا] ٢٨٦:البقرة[لا ملْنمحال تا ونبر

 ا بِهقد فعلت، إذا كمل اآلية إىل قوله: قال اهللا] ٢٨٦:البقرة[طَاقَةَ لَن : رِينمِ الْكَافلَى الْقَوا عنرفَانص
 جتديداً لإلميان، وختمت سورة البقرة ذا قد فعلت، فيعترب قراءة هاتني اآليتني: قال اهللا] ٢٨٦:البقرة[

  . ......الدعاء الذي ترجى إجابته إن شاء اهللا
…  

  ]٣٧[شرح العقيدة الطحاوية 
مسألة التفضيل بني املالئكة والبشر، واملراد بالبشر األنبياء وغريهم : من املسائل اليت تكلم عليها العلماء

املسألة تدل على هذا وعلى هذا، ومجع بعض العلماء بأن من املؤمنني، وقد وردت أدلة كثرية يف هذه 
  .املالئكة أفضل من البشر ابتداًء، وأن البشر أفضل منهم انتهاًء حينما يدخلون اجلنة

  اإلميان باملالئكة وما يتضمنه
…  

)٢/٢٥٢(  

  



 العامل فهي وأما املالئكة فهم املوكلون بالسماوات واألرض، فكل حركة يف: [قال املصنف رمحه اهللا تعاىل
] ٤:الذاريات[فَالْمقَسمات أَمراً ].. ٥:النازعات[فَالْمدبرات أَمراً : ناشئة عن املالئكة، كما قال تعاىل

هي : وهم املالئكة عند أهل اإلميان وأتباع الرسل، وأما املكذبون بالرسل املنكرون للصانع فيقولون
ف املالئكة، وأا موكلة بأصناف املخلوقات، وأنه سبحانه وقد دل الكتاب والسنة على أصنا. النجوم

وكل باجلبال مالئكة، ووكل بالسحاب واملطر مالئكة، ووكل بالرحم مالئكة تدبر أمر النطفة حىت يتم 
ووكل باملوت مالئكة، ووكل بالسؤال . مث وكل بالعبد مالئكة حلفظ ما يعمله وإحصائه وكتابته. خلقها

كل باألفالك مالئكة حيركوا، ووكل بالشمس والقمر مالئكة، ووكل بالنار يف القرب مالئكة، وو
. وإيقادها وتعذيب أهلها وعمارا مالئكة، ووكل باجلنة وعمارا وغراسها وعمل آالا مالئكة

. املرسالت عرفاً، والناشرات نشراً، والفارقات فرقاً، وامللقيات ذكراً: فاملالئكة أعظم جنود اهللا، ومنهم
الصافات : ومنهم. النازعات غرقاً، والناشطات نشطاً، والساحبات سبحاً، والسابقات سبقاً: ومنهم

الفرق والطوائف : ومعىن مجع التأنيث يف ذلك كله. صفاً، والزاجرات زجراً، والتاليات ذكراً
عذاب، مالئكة الرمحة، ومالئكة ال: ومنهم). مجاعة(و) طائفة(و) فرقة: (واجلماعات، اليت مفردها

ومالئكة قد وكلوا حبمل العرش، ومالئكة قد وكلوا بعمارة السماوات بالصالة والتسبيح والتقديس، 
ولفظ امللك يشعر بأنه رسول منفذ ألمر . إىل غري ذلك من أصناف املالئكة اليت ال حيصيها إال اهللا تعاىل

ال يسبِقُونه : م ينفذون أمرهمرسله، فليس هلم من األمر شيء، بل األمر كله هللا الواحد القهار، وه
يعلَم ما بين أَيديهِم وما خلْفَهم وال يشفَعونَ إِالَّ لمن ارتضى وهم من * بِالْقَولِ وهم بِأَمرِه يعملُونَ 

  ، يخافُونَ]٢٨-٢٧:األنبياء[خشيته مشفقُونَ 

)٢/٢٥٣(  

  

فهم عباد مكرمون، منهم الصافون، ومنهم ] ٥٠:النحل[وقهِم ويفْعلُونَ ما يؤمرونَ ربهم من فَ
املسبحون، ليس منهم إال له مقام معلوم، ال يتخطاه، وهو على عمل قد أمر به، ال يقصر عنه وال 

يسبحونَ اللَّيلَ والنهار ال * نَ يتعداه، وأعالهم الذين عنده ال يستكْبِرونَ عن عبادته وال يستحِسرو
  ]]. ......٢٠-١٩:األنبياء[يفْترونَ 

  حقيقة خلق املالئكة وذكر أمساء بعضهم يف القرآن والسنة
…  

)٢/٢٥٤(  

  



اإلميان باملالئكة، املالئكة واحدهم ملَك، بفتح الالم، هذا النوع خلق من : ذكرنا أن من أركان اإلميان
م أرواح ال نراهم، ال نشك بأم يتجسدون وأم يصعدون ويرتلون، وأم يتصلون خلق اهللا، وه

وقد مسى اهللا تعاىل منهم . باإلنسان ويتكلمون، وأن امللك يتمثل إنساناً ويكلم النيب، ويرتل عليه بالوحي
له وجِبرِيلَ وميكَالَ فَإِنَّ اللَّه عدو من كَانَ عدواً للَّه ومالئكَته ورس: يف القرآن اثنني كما يف قوله تعاىل

 رِينلْكَافربيل، يعين] ٩٨:البقرة[لبعدة : مسى اهللا جربيل وميكال، وجِربيل قرئ جربائيل وجربيل وج
قُلْ يتوفَّاكُم ملَك الْموت : قراءات، وهو مسمى واحد، وذكر اهللا ملك املوت يف قوله تعاىل

إسرافيل، :  ومسي يف بعض الروايات بعزرائيل، ومسي يف احلديث أيضاً ملك رابع وهو]١١:السجدة[
، ] ٧٧:الزخرف[ونادوا يا مالك ليقْضِ علَينا ربك : مالك، كما يف قوله تعاىل: ومسي ملك خامس وهو

ا جاُءوها فُتحت أَبوابها وقَالَ حتى إِذَ: وذكر اهللا يف القرآن خزنة النار وخزنة اجلنة كما يف قوله تعاىل
 كُمنلٌ مسر كُمأْتي ا أَلَمهتنزخ مويف اجلنة] ٧١:الزمر[لَه ، : متبط كُملَيع الما سهتنزخ مقَالَ لَهو

] ٨:امللك[يها فَوج سأَلَهم خزنتها تكَاد تميز من الْغيظ كُلَّما أُلْقي ف: ، ويف قوله تعاىل] ٧٣:الزمر[
هم املوكلون ا، فاملالئكة خلق من خلق اهللا تعاىل، ال حيصي عددهم إال اهللا تعاىل، ملا نزل قول : اخلزنة

ما داموا تسعة عشر فنحن أكثر : قال املشركون] ٣٠:املدثر[علَيها تسعةَ عشر : اهللا تعاىل يف النار
وما : إىل قوله] ٣١:املدثر[وما جعلْنا أَصحاب النارِ إِالَّ مالئكَةً : بهم، فأنزل اهللا قوله تعاىلمنهم؛ سنغل

 وإِالَّ ه كبر ودنج لَمعجنوده الذين هم املالئكة ال يعلم عددهم إال هو،: أي] ٣١:املدثر[ي  

)٢/٢٥٥(  

  

 تئط، ما فيها موضع أربع أصابع إال وفيه ملك قائم أو أطت السماء وحق هلا أن: (وورد يف احلديث
  ).ملك راكع أو ساجد

  األعمال اليت أوكلت إىل املالئكة من قبل اهللا
…  

املالئكة خلق اهللا تعاىل، وقد مسعنا يف كالم الشارح بعضاً من صفام وما وكلوا به، املوكلون بالقطر 
لَه : املوكلون حبفظ بين آدم كما يف قول اهللا تعاىلباملطر وتصريفه والسحب وتصريفها، وكذلك : يعين

 رِ اللَّهأَم نم هفَظُونحي هلْفخ نمو هيدنِ ييب نم اتقِّبعوكذلك املوكلون حبفظ األعمال ] ١١:الرعد[م
وإِنَّ علَيكُم :  ويف قوله تعاىل،]١٨:ق[ما يلْفظُ من قَولٍ إِالَّ لَديه رقيب عتيد : كما يف قوله تعاىل

 نيظافلَح * بِنياماً كَاتروكذلك الذين يرتلون بالوحي ذكروا يف قوله تعاىل] ١١-١٠:االنفطار[ك :
 ةفَري سدبِأَي * ةررامٍ برم سفرة يعين] ١٦-١٥:عبس[كم وسطاء بني اهللا وبني رسله، : وصفهم بأبأ

م كرام، وأم يف قوله تعاىلوأ فّاً : م بررة، وكذلك أقسم اهللاص افَّاتالصيعين] ١:الصافات[و :



الذين يزجرون السحب وحنوها، ] ٢:الصافات[املالئكة الذين يصفون صفوفاً فَالزاجِرات زجراً 
والْمرسالت عرفاً : قولهو. الذين يتلون كالم اهللا ويذكرون اهللا تعاىل به] ٣:الصافات[فَالتاليات ذكْراً 

والنازِعات : ، هم الذين يرسلهم اهللا تعاىل ليعرفوا عباده، واآليات اليت بعدها، وقوله]١:املرسالت[
عند املوت، وهم : هي اليت ترتع أرواح الكفار نزعاً شديداً يعين: ، النازعات]١:النازعات[غَرقاً 

نشط أرواح املؤمنني عند املوت نشطاً، وهكذا يف اآليات اليت هي اليت ت: مالئكة العذاب، والناشطات
بعدها، ال شك أن هذه ألقاب تبني أنواعاً من املالئكة هذه أعماهلم، فنصدق م وإن مل نر املالئكة، 

ولكن نصدق أم خلق اهللا تعاىل، كما أننا نصدق باجلن وبأم يدخلون يف اإلنس ويداخلوم، وأم 
   عن أجساد تقوم ا، وإنأرواح مستغنية

)٢/٢٥٦(  

  

إم ال : اجلن لو كانوا موجودين لرأيناهم باهر، نقول: مل نر اجلن، وإن كذب م من كذب وقال
يرون، فإم مبرتلة شعاع النور الذي يشع من هذه األنوار وحنوها وليس هلم جرم، ولكن خيرقهم البصر، 

ه املكرب وحىت يراه البصر، فاملالئكة واجلن والشياطني فليس هلم جسد حقيقي حىت ينعكس وحىت يكرب
أرواح ليس هلم أجساد تقوم ا، اإلنسان مركب من روح وجسد، فإذا خرجت الروح باملوت فإننا ال 
نرى الروح خترج وتفارق جسدها، بل يبقى اجلسد ليس فيه هذه الروح اليت حتركه، فإذا أراد اهللا تعاىل 

إن الروح اليت حييا ا اجلسد ال : ثانية وأعاد إليه الروح فعاش وحيي، فنقولإحياءه مجع اجلسد مرة 
ويسأَلُونك عن الروحِ قُلْ الروح من أَمرِ ربي وما أُوتيتم من الْعلْمِ إِالَّ قَليالً : يعلم كيفيتها، قال تعاىل

وتتقلب وتذهب وجتيء وهي خفيفة احلركة فاألرواح اليت ليست هلا أجساد تعيش ] ٨٥:اإلسراء[
وأَنا لَمسنا السماَء : كاملالئكة وكاجلن الذين ذكر اهللا تعاىل أم يصلون إىل السماء كما يف قوله تعاىل

فال يستغرب أن تكون املالئكة يصعدون إىل السماء يف طرفة عني، ويقطعون املسافات ] ٨:اجلن[
 أجسادهم؛ وألن اهللا تعاىل أعطاهم من القدرة على الصعود وعلى قطع الطويلة يف حلظة؛ وذلك خلفة

املسافات ما مل يعطه اإلنسان يف أية حال، فعلى املسلم أن يصدق مبثل هذه األمور وإن كان مل يدركها 
  ].١٢٢:النساء[ومن أَصدق من اللَّه قيالً : ببصره؛ وذلك إلخبار اهللا عنها وهو الصادق املصدوق

  صفات املالئكة يف القرآن
…  

)٢/٢٥٧(  

  



اإلميان باملالئكة، واإلميان مبا أخرب اهللا تعاىل عنهم يف كتابه حيث وصفهم : مر بنا أن من أركان اإلميان
 ال: ، وبقوله]٢٧-٢٦:األنبياء[ال يسبِقُونه بِالْقَولِ وهم بِأَمرِه يعملُونَ * بلْ عباد مكْرمونَ : بقوله

، ]٢٠-١٩:األنبياء[يسبحونَ اللَّيلَ والنهار ال يفْترونَ * يستكْبِرونَ عن عبادته وال يستحِسرونَ 
، وحنو ذلك من اآليات ]٢٠٦:األعراف[ال يستكْبِرونَ عن عبادته ويسبحونه ولَه يسجدونَ : وبقوله

 وكذلك اإلميان مبن مسي منهم، واإلميان بأعماهلم اليت أسندت إليهم، واإلميان مبا نقل اليت مدحهم ا،
من أوصافهم وأخبارهم، وهذا يدخل يف اإلميان بالغيب، واإلميان بالغيب يعم كل شيء غائب عنا، 

معلوم . لكأخربنا اهللا به خرباً يقينياً يلزمنا أن نصدق به كما وصف لنا، وليس لنا أن نتكلف أكثر من ذ
أن املالئكة ال ميكننا رؤيتهم فهم أرواح مستغنية عن أجساد تقوم ا، والذي خلق األجساد خلق 
األرواح، ومعلوم أن هلم أجساماً خفيفة علوية نورانية حية متحركة تسمع وتعقل، ومتتثل، وتركع، 

وكل ذلك بقدرة اهللا الذي وتسجد، وتأمتر بأمر اهللا، وتقطع املسافات الطويلة الشاسعة يف زمن قصري، 
  .أقدرهم على ذلك كله

  املفاضلة بني البشر واملالئكة
…  

)٢/٢٥٨(  

  

قال ]. ٧٥:ص[ما منعك أَنْ تسجد لما خلَقْت بِيدي : قوله تعاىل: ومنه: [قال املصنف رمحه اهللا
: اهللا عليه وسلم، فإن قلتمهذا دليل الفضل ال األفضلية، وإال لزم تفضيله على حممد صلى : اآلخرون

، )ابعث من ذريتك بعثاً إىل النار: (هو من ذريته؟ فمن ذريته الرب والفاجر، بل يوم القيامة إذا قيل آلدم
فما بال هذا التفضيل سرى ). يبعث من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعني إىل النار، وواحداً إىل اجلنة(

ما خلق اهللا خلقاً أكرم : ( عبد اهللا بن سالم رضي اهللا عنهقول: ومنه! إىل هذا الواحد من األلف فقط؟
احلديث، فالشأن يف ثبوته وإن صح عنه، فالشأن يف ثبوته يف ). عليه من حممد صلى اهللا عليه وسلم

حديث عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنه أن رسول : ومنه. نفسه، فإنه حيتمل أن يكون من اإلسرائيليات
يا ربنا، أعطيت بين آدم الدنيا يأكلون فيها ويشربون : إن املالئكة قالت: (سلم قالاهللا صلى اهللا عليه و

ويلبسون، وحنن نسبح حبمدك، وال نأكل وال نشرب وال نلهو، فكما جعلت هلم الدنيا فاجعل لنا 
أخرجه الطرباين، وأخرجه ) كن فكان: ال أجعل صاحل ذرية من خلقت بيدي كمن قلت له: اآلخرة؟ قال

أخربين األنصاري ، عن النيب صلى اهللا : هللا بن أمحد بن حممد بن حنبل عن عروة بن رومي أنه قالعبد ا
ال، فأعادوا : وينامون ويسترحيون، فقال اهللا تعاىل: (، احلديث، وفيه...)أن املالئكة قالوا: (عليه وسلم

قاالً، ويف متنهما شيئاً، والشأن يف ثبوما، فإن يف سندمها م). ال: القول ثالث مرات، كل ذلك يقول



ال يسبِقُونه : فكيف يظن باملالئكة االعتراض على اهللا مرات عديدة؟ وقد أخرب اهللا تعاىل عنهم أم
وهل يظن م أم متربمون بأحواهلم، متشوفون إىل ما سواها ] ٢٧:األنبياء[بِالْقَولِ وهم بِأَمرِه يعملُونَ 
وم أخو املوت، فكيف يغبطوم به؟ وكيف يظن م أم يغبطوم باللهو، من شهوات بين آدم؟ والن

  بل األمر بالعكس، فإن إبليس إمنا وسوس إىل آدم وداله بغرور،: وهو من الباطل؟ قالوا

)٢/٢٥٩(  

  

ونا ملَكَينِ أَو تكُونا من ما نهاكُما ربكُما عن هذه الشجرة إِلَّا أَنْ تكُ: إذ أطمعه يف أن يكون ملكاً بقوله
 يندالفدل أن أفضلية امللك أمر معلوم مستقر يف الفطرة، يشهد لذلك قوله تعاىل ]٢٠:األعراف[الْخ ،

وقُلْن حاش للَّه ما هذَا بشراً إِنْ هذَا إِالَّ ملَك : حكاية عن النسوة الاليت قطعن أيديهن عند رؤية يوسف
 ي : ،وقال تعاىل]٣١:يوسف[كَرِميإِن ال أَقُولُ لَكُمو بيالْغ لَمال أَعو اللَّه نائزي خندع قُلْ ال أَقُولُ لَكُم
 لَكأن املالئكة خلق مجيل : إن هذا إمنا كان ملا هو مركوز يف النفس: قال األولون]. ٥٠:األنعام[م

عرب، فإن املالئكة كانوا يف نفوسهم من العظمة حبيث عظيم، مقتدر على األفعال اهلائلة، خصوصاً ال
إِنَّ اللَّه اصطَفَى آدم ونوحاً : ومنه قوله تعاىل. إن املالئكة بنات اهللا، تعاىل اهللا عن قوهلم علواً كبرياً: قالوا

 نيالَملَى الْعانَ عرمآلَ عو يماهرآلَ إِبكر العاملون، وال يقصد قد يذ: قال اآلخرون]. ٣٣:آل عمران[و
، قَالُوا ]١:الفرقان[ليكُونَ للْعالَمني نذيراً : به العموم املطلق، بل يف كل مكان حبسبه، كما يف قوله تعاىل

 نيالَمالْع نع كهنن لَم٧٠:احلجر[أَو[ نيالَمالْع نانَ مونَ الذُّكْرأْتأَت ،]١٦٥:الشعراء .[تاخ لَقَدو ماهنر
 نيالَملَى الْعلْمٍ علَى عا بني املالئكة وبني صاحلي ]]. ٣٢:الدخان[ع هذه بعض األدلة اليت يفاضلون

قَالَ يا إِبليس ما منعك أَنْ تسجد لما خلَقْت : خماطباً إلبليس) ص(البشر، فإن اآلية وهي قوله يف سورة 
 يدم فضلوا آدم حيث إنه سجد له فيها تفضي] ٧٥:ص[بِيل آدم، وقد تقدم يف أول الكالم أ

واملسجود له أفضل من الساجد، وأجيب بأن السجود امتثال ألمر اهللا تعاىل ال أنه : املالئكة، قالوا
  لسجودهم آلدم، وإمنا هو تعظيم هللا وطواعية له، فإبليس ملا امتنع من

)٢/٢٦٠(  

  

أَأَسجد لمن خلَقْت طيناً :  يعترب عاصياً آلدم، ولكنه تكرب حيث قالالسجود له اعترب عاصياً هللا ومل
: فاهللا تعاىل قال له] ١٢:األعراف[أَنا خير منه خلَقْتنِي من نارٍ وخلَقْته من طنيٍ : أو قال] ٦١:اإلسراء[

لَقْتا خمل دجسأَنْ ت كعنا مم يسلا إِبقَالَ ي يدآلدم الذي خلقت بيدي، وهذا : أي] ٧٥:ص[ بِي
تفضيل آلدم، ولكن ما يلزم أن يكون أفضل من املالئكة، ولو لزم لكان أفضل من حممد صلى اهللا عليه 



إن حممداً من ذرية آدم وإمنا : وسلم، مع اإلمجاع أن حممداً أفضل البشر وهو خري الربية، وإذا قالوا
أنه قد أخرب أن من ذريته الصاحل وغري الصاحل، وإذا كان ذلك فال يلزم يف : شرف بشرف أبيه، فاجلواب

له : ال أجعل صاحل ذرية من خلقت بيدي كمن قلت: (وقوله تعاىل للمالئكة يف احلديث. اآلية تفضيل
فهذا احلديث فيه ضعف، وفيه اعتراض املالئكة على اهللا تعاىل ومتنيهم أن تكون هلم اآلخرة ) كن فكان

ما دام أنك : ين آدم الدنيا، يأكلون فيها ويتمتعون وينامون وينكحون ويتصرفون، فهم يقولونولب
جعلت هلم الدنيا فاجعل لنا اآلخرة، فال يظن باملالئكة أم يتمنون أعمال الدنيا، وال يظن م أم 

 يستكربون عن عبادته يعترضون على اهللا مع طواعيتهم له، وامتثاهلم ألمره، ومع أن اهللا وصفهم بأم ال
وأما ما استدل به من فضل املالئكة من . وال يستحسرون، وبذلك يعلم بأن هذا ال يليق مبقام املالئكة

فإنه يفهم منه أن امللك ] ٣١:يوسف[ما هذَا بشراً إِنْ هذَا إِالَّ ملَك كَرِمي : قصة يوسف يف قول النسوة
ث إنه ملا رأينه يف تلك احلال وهو يف غاية اجلمال، كان أفضل من البشر، ولكن ال يلزم ذلك، حي

وال : وكذلك ما حكى اهللا عن نوح أنه قال. مغروساً يف فطرهم أن امللك له هيئة ليست كهيئة البشر
  ن تزدرِي أَعينكُم لَنأَقُولُ لَكُم عندي خزائن اللَّه وال أَعلَم الْغيب وال أَقُولُ إِني ملَك وال أَقُولُ للَّذي

)٢/٢٦١(  

  

وما أشبه ذلك ال يدل أيضاً على أن امللك أفضل؛ وذلك ألن العرب ] ٣١:هود[يؤتيهم اللَّه خيراً 
: كانوا يعتقدون أن للمالئكة مرتلة أرفع من مرتلتهم؛ فلذلك كانوا يعتقدون أن املالئكة بنات اهللا،يعين

، ]١٥٣:الصافات[أصطَفَى الْبنات علَى الْبنِني : أنكر اهللا تعاىل عليهم بقولهمن قرم منه، ولذلك 
هذه األدلة وحنوها : وعلى كل حال. وما أشبه ذلك] ٣٩:الطور[أَم لَه الْبنات ولَكُم الْبنونَ : وبقوله

ضل بينهم كالتفاضل بني ليست دليالً واضحاً يف تفضيل امللك وال يف تفضيل البشر، والصحيح أن التفا
  . ......البشر إمنا هو باألعمال والقربات

  من أدلة التفضيل بني البشر وبني املالئكة
…  

)٢/٢٦٢(  

  

إِنَّ الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات أُولَئك هم خير الْبرِية : ومنه قوله تعاىل: [قال الشارح رمحه اهللا
: وقال اآلخرون. اخللق، فثبت أن صاحلي البشر خري اخللق: مشتقة من الربء، مبعىن: ية، والرب]٧:البينة[

إمنا صاروا خري الربية؛ لكوم آمنوا وعملوا الصاحلات، واملالئكة يف هذا الوصف أكمل، فإم ال 



، باهلمز، )الربيئة(يسأمون وال يفترون، فال يلزم أن يكونوا خرياً من املالئكة، هذا على قراءة من قرأ 
إا نسبة إىل الربي وهو التراب، : إا خمففة من اهلمزة، وإن قلنا: وعلى قراءة من قرأ بالياء، إن قلنا

أم خري من خلق من التراب، فال : كما قاله الفراء فيما نقله عنه اجلوهري يف الصحاح؛ يكون املعىن
إمنا تكلمنا يف تفضيل صاحلي البشر إذا : قال األولون.  لغري من خلق من التراب-إذاً-عموم فيها 

كملوا، ووصلوا إىل غايتهم، وأقصى ايتهم، وذلك إمنا يكون إذا دخلوا اجلنة، ونالوا الزلفى، وسكنوا 
قال . الدرجات العلى، وحباهم الرمحن مبزيد قربه، وجتلى هلم ليستمتعوا بالنظر إىل وجهه الكرمي

 حالة يفوقون فيها املالئكة أو يساووم فيها؟ فإن كان قد ثبت الشأن يف أم هل صاروا إىل: اآلخرون
ومما استدل به على تفضيل املالئكة . أم يصريون إىل حال يفوقون فيها املالئكة، سلم املدعى، وإال فال

] ١٧٢:النساء[الْمقَربونَ لَن يستنكف الْمِسيح أَنْ يكُونَ عبداً للَّه وال الْمالئكَةُ : قوله تعاىل: على البشر
وقد ثبت من طريق اللغة أن مثل هذا الكالم يدل على أن املعطوف أفضل من املعطوف عليه، ألنه ال 

لن : وإمنا يقال! لن يستنكف الوزير أن يكون خادماً للملك، وال الشرطي أو احلارس: جيوز أن يقال
في مثل هذا التركيب يترقى من األدىن إىل يستنكف الشرطي أن يكون خادماً للملك وال الوزير، ف

األعلى، فإذا ثبت تفضيلهم على عيسى عليه السالم ثبت يف حق غريه، إذ مل يقل أحد إم أفضل من 
  أجاب اآلخرون بأجوبة أحسنها. بعض األنبياء دون بعض

)٢/٢٦٣(  

  

 العبودية خضوع وذل أنه ال نزاع يف فضل قوة امللك وقدرته وشدته وعظم خلقه، ويف: أو من أحسنها
وانقياد، وعيسى عليه السالم ال يستنكف عنها وال من هو أقدر منه وأقوى وأعظم خلقاً، وال يلزم من 

قُلْ ال أَقُولُ لَكُم عندي خزائن اللَّه : ومنه قوله تعاىل. مثل هذا التركيب األفضلية املطلقة من كل وجه
إين لو قلت ذلك، : ، ومثل هذا يقال مبعىن]٥٠:األنعام[ لَكُم إِني ملَك وال أَعلَم الْغيب وال أَقُولُ

مالِ هذَا : إن الكفار كانوا قد قالوا: أجاب اآلخرون. الدعيت فوق مرتليت، ولست ممن يدعي ذلك
بشر مثلكم أحتاج إىل إين : فأمر أن يقول هلم]. ٧:الفرقان[الرسولِ يأْكُلُ الطَّعام ويمشي في اَألسواقِ 

ما حيتاج إليه البشر من االكتساب واألكل والشرب، لست من املالئكة الذين مل جيعل اهللا هلم حاجة إىل 
هذه األدلة ساقها الشارح لالستدال يف مسألة ]. الطعام والشراب، فال يلزم حينئذ األفضلية املطلقة

ذين آمنوا وعملُوا الصالحات أُولَئك هم خير الْبرِية إِنَّ الَّ: التفضيل بني البشر وامللك، فقوله تعاىل
هل املراد اإلنس الذين هم البشر خري الربية أو اخللق املؤمنون من املالئكة ومن اإلنس ومن ] ٧:البينة[

منون، اجلن خري الربية؟ الصحيح أن اآلية على عمومها، يدخل فيها املالئكة ويدخل فيها اجلن املؤ
ويدخل فيها اإلنس املؤمنون، فكل من آمن وعمل صاحلاً من اإلنس واجلن واملالئكة فهو من خري الربية 



خري اخلليقة، ويدخل يف اخلليقة مجيع املخلوقات، يدخل فيها حىت الشياطني، ويدخل فيها اجلماد، : أي
: وحنوها، كلها من الربية، الربءويدخل فيها احليوان، ويدخل فيها األفالك السائرة واألفالك الثابتة 

. اخللق، وعلى هذا اآلية عامة يف كل مؤمن عامل للصاحلات من املالئكة والبشر فهو من خري الربية
فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم ! يا خري الربية: (روي أن رجالً جاء إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال

  :يعين) ذاك إبراهيم: تواضعاً

)٢/٢٦٤(  

  

اخلليل عليه السالم، قاله من باب التواضع هللا تعاىل وإال فهو خري الربية، وكأنه ال حيب أن يكون هناك 
مفاضلة بني األنبياء؛ حىت ال يكون يف ذلك شيء من التنقص لبعض األنبياء أو االزدراء واالحتقار هلم، 

لَن : ن فضل املالئكة وهي قوله تعاىلوأما اآلية الثانية اليت استدل ا م. أو تعصب أتباعهم أو حنو ذلك
فاالستدالل ا حيث ] ١٧٢:النساء[يستنكف الْمِسيح أَنْ يكُونَ عبداً للَّه وال الْمالئكَةُ الْمقَربونَ 

د إِنَّ الَّذين عن: وصف املالئكة بالقرب، واملالئكة كلهم مقربون؛ ألم عند اهللا كما أخرب بذلك يف قوله
فَإِنْ استكْبروا فَالَّذين عند ] ٢٠٦:األعراف[ربك ال يستكْبِرونَ عن عبادته ويسبحونه ولَه يسجدونَ 

وعلى كل حال فاهللا وصف املالئكة ] ٣٨:فصلت[ربك يسبحونَ لَه بِاللَّيلِ والنهارِ وهم ال يسأَمونَ 
م عنده، فالتقريب يف حقهم تقريب ذايت، هم مقربون إىل اهللا حساً ومقربون عند اهللا معىن، ولكن بأ

  .الصحيح أن كل من اتقى اهللا وآمن به فإنه من املقربني
  ]٣٨[شرح العقيدة الطحاوية 

ن عقيدة تكفري املعني من أخطر املسائل اليت جيب التورع فيها، وقد زل فيها اخلوارج قدمياً وحديثاً، وم
  .أهل السنة عدم التكفري بالذنب، وال احلكم على املعني بنار وال جنة

  التكفري بالذنب
…  

)٢/٢٦٥(  

  

ال يضر : وال نكفر أحداً من أهل القبلة بذنب ما مل يستحله، وال نقول: (قوله: [قال املصنف رمحه اهللا
ونسمي أهل قبلتنا مسلمني : ( قولهأراد بأهل القبلة الذين تقدم ذكرهم يف). مع اإلميان ذنب ملن عمله

يشري ) مؤمنني، ما داموا مبا جاء به النيب صلى اهللا عليه وسلم معترفني، وله بكل ما قال وأخرب مصدقني
واعلم رمحك اهللا وإيانا . الشيخ رمحه اهللا ذا الكالم إىل الرد على اخلوارج القائلني بالتكفري بكل ذنب



باب عظمت الفتنة واحملنة فيه، وكثر فيه االفتراق، وتشتت فيه األهواء أن باب التكفري وعدم التكفري 
يف جنس تكفري أهل املقاالت والعقائد الفاسدة، املخالفة -واآلراء، وتعارضت فيه دالئلهم، فالناس فيه 

 على طرفني ووسط، من -للحق الذي بعث اهللا به رسوله يف نفس األمر، أو املخالفة لذلك يف اعتقادهم
ال نكفر من أهل القبلة أحداً، فتنفي : فطائفة تقول. االختالف يف تكفري أهل الكبائر العمليةجنس 

التكفري نفياً عاماً، مع العلم بأن يف أهل القبلة املنافقني، الذين فيهم من هو أكفر من اليهود والنصارى 
. ظاهرون بالشهادتنيبالكتاب والسنة واإلمجاع، وفيهم من قد يظهر بعض ذلك حيث ميكنهم، وهم يت

فال خالف بني املسلمني أن الرجل لو أظهر إنكار الواجبات الظاهرة املتواترة، واحملرمات : وأيضاً
والنفاق والردة مظنتهما . الظاهرة املتواترة وحنو ذلك؛ فإنه يستتاب، فإن تاب وإال قُتل كافراً مرتداً

إن أسرع الناس : (ه إىل حممد بن سريين أنه قالالبدع والفجور، كما ذكره اخلالل يف كتاب السنة بسند
وإِذَا رأَيت الَّذين يخوضونَ في آياتنا فَأَعرِض : ، وكان يرى هذه اآلية نزلت فيهم)ردة أهل األهواء

 رِهغَي يثدي حوا فوضخى يتح مهنبأنا : لوهلذا امتنع كثري من األئمة عن إطالق القو]. ٦٨:األنعام[ع
ال نكفرهم بكل ذنب، كما تفعله اخلوارج، وفرق بني النفي العام ونفي : ال نكفر أحداً بذنب، بل يقال

  العموم، والواجب إمنا هو نفي العموم مناقضة لقول اخلوارج الذين

)٢/٢٦٦(  

  

ما مل : (ولهويف ق). ما مل يستحله: ( قيده الشيخ رمحه اهللا بقوله-واهللا أعلم-وهلذا . يكفرون بكل ذنب
إشارة إىل أن مراده من هذا النفي العام لكل ذنب، الذنوب العملية ال العلمية، وفيه إشكال، ) يستحله

فإن الشارع مل يكتف من املكلف يف العمليات مبجرد العمل دون العلم، وال يف العلميات مبجرد العلم 
لقلوب أصل لعمل اجلوارح، وأعمال دون العمل، وليس العمل مقصوراً على عمل اجلوارح، بل أعمال ا

من عقيدة أهل السنة أم ال ]. يعتقده أو حنو ذلك: مبعىن) يستحله: (اجلوارح تبع، إال أن يضمن قوله
يكفرون مرتكب الكبرية بالذنب، وال يصل عندهم إىل حد الكفر، ولكن هناك بدع توصل إىل حد 

ظائم احملدثات توصل إىل الكفر، وأما مطلق الكفر، بدع حمدثات يف الدين وكبريات وعظائم من ع
الذنوب ولو كانت كبائر، ولو كان مصراً عليها، فإنه ال يكفر ا، فال يكفر ما دام أنه يعترف أا 
ذنوب وأا حمرمة، إذا أكل الربا وهو يعتقد أنه حمرم، أو فعل الزنا وهو يعترف أنه ذنب وحرام، أو 

 وكذلك غريها من الذنوب ال يصل إىل حد الكفر، إال إذا اعتقد شرب اخلمر مع اعترافه بتحرميها،
املخالف يف هذا هم اخلوارج الذين . حلها فإنه يكفر بذلك، فإنه يكفر مستحل الذنب احملرم ولو مل يفعله

جيعلون الذنب كفراً، والعفو ذنباً، واملعتزلة الذين جيعلون أصحاب الكبائر غري مسلمني وال مؤمنني وال 
ن، جيعلوم مبرتلة بني الكفر واإلميان، وهم أصحاب املرتلة بني املرتلتني، أما أهل السنة فإم ال كافري



  . ......يكفرون بالذنوب
  اآلثار الدالة على خطورة التكفري

…  

)٢/٢٦٧(  

  

عدو : يا كافر أو قال: من قال ألخيه: (قوله صلى اهللا عليه وسلم: وردت أدلة يف خطر التكفري منها
ذكر النيب : (وكذلك. رجع عليه التكفري، وهذا وعيد شديد: يعين) ، وليس كذلك، إال حار عليهاهللا

واهللا ال يغفر اهللا لك، : صلى اهللا عليه وسلم رجالً من بين إسرائيل مر على صاحب له يعمل ذنباً فقال
، يقول ) عملكمن ذا الذي يتأىل علي أال أغفر لفالن؟ إين قد غفرت له وأحبطت: فقال اهللا تعاىل

  .هذه تدل اآلثار على خطر التكفري). قال كلمة أحبطت دنياه وآخرته: (الراوي
  إطالق الكفر على ذنوب ال خترج من امللة

…  
: إنه كفر دون كفر، مثل قوله صلى اهللا عليه وسلم: هناك ذنوب أطلق عليها كفر، ولكن يقول العلماء

هنا هو كفر أصغر ال يصل إىل اإلخراج من امللة، فإن الكفر ) سباب املسلم فسوق، وقتاله كفر(
: املراد هنا) ال ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض: (وكذلك قوله صلى اهللا عليه وسلم

: اثنتان يف الناس مها م كفر: (كفران النعمة أو كفر دون كفر، وهكذا قوله صلى اهللا عليه وسلم
 إنه كفر للنعمة ال أنه الكفر املبيح للدم واملال؛ ألن الطعن يف :يقولون) الطعن يف األنساب والنياحة

النسب إمنا هو عيب اإلنسان والطعن يف نسبه بأنه ليس ابن فالن أو ليس من آل فالن، وهو ذنب ال 
يصل إىل الكفر الذي خيرج من امللة، وكذلك النياحة على امليت ال توصل صاحبها إىل أن خيرج من امللة 

  .فعرف بذلك أنه كفر دون كفر، هذا حممل هذه األحاديث.  ومالهويستباح دمه
  كفر تارك الصالة

…  

)٢/٢٦٨(  

  

: ما حكم تارك الصالة؟ بعض العلماء حيمل األحاديث اليت فيه على أنه كفر النعمة، ويوجد فيه حديثان
ننا وبينهم العهد الذي بي: (وحديث بريدة ) بني الرجل وبني الكفر ترك الصالة: (حديث عن جابر 

إنه الكفر : بعض العلماء يقول. فهذا فيه إطالق الكفر على تارك الصالة) الصالة فمن تركها فقد كفر



قول : أنه كفر خيرج من امللة، ودليله: كفر النعمة مثل األحاديث األخرى، والقول الثاين: األصغر، أي
 يرون شيئاً من األعمال تركه كفر كان أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال: (عبد اهللا بن شقيق

. ، فنقل عن الصحابة أم يرون أن ترك الصالة كفر، وال يرون ذلك يف بقية الشرائع)إال الصالة
والصحيح أنه إذا تركها اوناً ا، ومتادى على هذا الترك واستمر عليه؛ فإنه يعترب كفراً؛ وذلك ألنه 

، )من ترك صالة العصر فقد حبط عمله: (لبخاري وردت أحاديث تدل على ذلك منها حديث يف ا
. أنه ال يكون مسلماً: وأحاديث كثرية تدل على أن من ترك الصالة فقد برئت منه الذمة، ومعىن ذلك

وفيه أحاديث كثرية مذكورة يف الكتب املطولة، وهو يدل على خطر ترك الصالة، وأنه حىت ولو كان 
لكفر إال إذا استحلها، لكن ترك الصالة له أمهيته وله مرتلته، األعمال األخرى ال توصل صاحبها إىل ا

كتاب : حيث ذهب اجلماهري إىل أنه يكفر، وتوسع ابن القيم رمحه اهللا يف هذه املسألة يف كتابه الذي امسه
هل يقتل حداً أم يقتل كفراً؟ وذكر : الصالة، فتكلم على أن تارك الصالة يقتل، مث تكلم على اخلالف

يقني، حجج من يقول هذا وحجج من يقول هذا،ورجح أنه إذا أصر وعاند ومتادى وامتنع أنه حجج الفر
  .هذا نوع من التكفري. يصري جاحداً فيحكم بكفره وردته

  البدع املكفرة وغري املكفرة
…  

)٢/٢٦٩(  

  

وهم، فهذه أكثر البدع ال يكفر ا كبدعة املرجئة وبدعة اخلوارج وبدعة اجلربية والقدرية واألشعرية وحن
أم ميرقون من : (البدع ال توصل إىل الكفر والرباءة من أصحاا، واألحاديث اليت وردت يف اخلوارج

أحاديث وعيد، فقد تنطبق على بعضهم وقد ال تنطبق، والدليل على ) الدين كما ميرق السهم من الرمية
من الكفر : أكفار هم؟فقال: اأن علياً رضي اهللا عنه سئل عنهم ملا قاتلهم، فقالو: عدم التكفري
املنافقون ال يذكرون اهللا إال قليالً، وهؤالء يذكرون اهللا كثرياً؛ فدل على أنه : أمنافقون؟ قال: فروا،قالوا

هناك بدعتان . مل يكفرهم مع أنه قاتلهم؛ وذلك ألم يكفرون بالكبائر، فإذا كفرناهم صرنا مثلهم
هم الذين غلوا يف إنكار الصفات : غالة اجلهمية. ة الروافضبدعة غالة اجلهمية، وبدعة غال: مكفرتان

فهم الذين طعنوا يف القرآن وطعنوا يف السنة، : وأما غالة الرافضة. حىت صار حقيقة قوهلم التعطيل
وكفروهم، فهؤالء مل يكن عندهم دين يعتقدونه، فأصبحوا -وهم الصحابة -وطعنوا يف محلة الشريعة 
ة وكفروا أهلها؛ فيكونون هم أوىل بالكفر، مادام أم طعنوا يف القرآن وادعوا بذلك قد أبطلوا الشريع

أنه حمرف قد زيد فيه ونقص منه النقص الكثري، وكذلك مل يقبلوا السنة ولو ثبتت، ولو رواها اخللفاء 
 الثالثة وغريهم ال يقبلوا، ويرمون اخللفاء بأم كفرة وخونة وحنو ذلك،فهؤالء ليس عندهم شرع



يتمسكون به، فيكونون بذلك على غري شريعة، هذا يقال يف غالم الذين وصلوا إىل هذا احلد، أما 
  .الذين مل يكفروا الصحابة ومل يكفروا اخللفاء فال يوصل يف حقهم إىل التكفري

  عقيدة املرجئة يف مرتكب الذنوب
…  

)٢/٢٧٠(  

  

إىل آخر كالمه، رد ...) اإلميان ذنب ملن عمله ال يضر مع : وال نقول: (وقوله: [قال الشارح رمحه اهللا
فهؤالء يف طرف، . ال يضر مع اإلميان ذنب، كما ال ينفع مع الكفر طاعة: على املرجئة، فإم يقولون

نكفر املسلم بكل ذنب، أو بكل ذنب كبري، وكذلك املعتزلة الذين : واخلوارج يف طرف، فإم يقولون
خيرج من : لكن اخلوارج يقولون. ة، فال يبقى معه شيء من اإلميانحيبط إميانه كله بالكبري: يقولون

خيرج من اإلميان وال يدخل يف الكفر، وهذه املرتلة بني : اإلميان ويدخل يف الكفر، واملعتزلة يقولون
وطوائف من أهل الكالم والفقه ! املرتلتني، وبقوهلم خبروجه من اإلميان أوجبوا له اخللود يف النار

:  يقولون ذلك يف األعمال، لكن يف االعتقادات البدعية، وإن كان صاحبها متأوالً، فيقولونواحلديث ال
! يكفر كل مبتدع: يكفر كل من قال هذا القول، ال يفرقون بني اتهد املخطىء وغريه، أو يقولون

 أنه خيرج وهؤالء يدخل عليهم يف هذا اإلثبات العام أمور عظيمة، فإن النصوص املتواترة قد دلت على
من النار من يف قلبه مثقال ذرة من إميان، ونصوص الوعد اليت حيتج ا هؤالء تعارض نصوص الوعيد 

املرجئة، والوعيدية، فاملرجئة يبيحون : ذكر الشارح أن هناك طائفتني متقابلتني]. اليت حيتج ا أولئك
صاحبها، ويتعلقون بنصوص الوعد إن الذنوب ال تضر ولو أكثر : إكثار اإلنسان من الذنوب، ويقولون

اليت فيها أن أهل التوحيد ناجون، وأم من أهل اجلنة، وأم خيرجون من النار، وأم يشفع فيهم ولو مل 
فكثر ما : ال تضر الذنوب، حىت قال قائلهم: يفعلوا خرياً وحنو ذلك، هؤالء هم املرجئة، يقولون
نتعلق بكرمه، وقد روي عن بعض الزهاد أنه :  يقولوناستطعت من اخلطايا إذا كان القدوم على كرمي

ما غرك : إذا قال يل ريب: فقال] ٦:االنفطار[يا أَيها اِإلنسانُ ما غَرك بِربك الْكَرِميِ : قرأ قول اهللا تعاىل
إن الكرمي ال ينبغي أن يقابل : وهذا خطأ، والصواب أن يقال! غرين كرمك: بربك الكرمي؟ أقول

  عصية، إذابامل

)٢/٢٧١(  

  



كان ربنا كرمياً ال جيوز لنا أن نتجرأ على معصيته، وال أن نتهاون حبقه، بل علينا أن نطيعه وحنذر من 
ال تضر الذنوب وأصحاا يدخلون اجلنة وال : فعلى كل حال املرجئة هم الذين يقولون. أسباب سخطه

 وردت أحاديث فيها أم يعذبون وأم معلوم أنه قد. يعذب أحد من أهل الذنوب ولو كانت كبرية
حيترقون، وأم يشفع فيهم، وأن الشافعني يعرفوم بآثار السجود، وهذا دليل على أم يصلون ومع 

أعضاء السجود ال تأكلها النار، أما بقيتها : ذلك دخلوا النار، إال أن النار مل تأكل آثار السجود، يعين
من عقيدة أهل السنة أن . لنار وهم مسلمون؛ بسبب ذنوب اقترفوهافدخلوا ا. فإم حيترقون كما ورد

املعاصي اليت دون الشرك قد يغفرها اهللا، وقد يعاقب عليها، وأما الشرك فإنه البد أن يعاقب عليه، من 
عمل ما دون الشرك فقد يعفى عنه، ويغفر له ذنبه مهما كرب مبشيئة اهللا، وقد يدخله اهللا النار بسبب ما 

 من السيئات، ويكون ذلك متحيصاً له من تلك السيئات، ودخوله يف النار ألجل متحيصه وإزالة اقترفه
ما فيه من الدرن، كاحلديد الذي يدخل النار حىت يصفى، حىت ال يبقى عليه شيء من اخلبث، فهكذا 

 اإلميان ذنب، ال يضر مع: هذه عقيدة املرجئة الذين يقولون. هؤالء الذين يدخلون النار من أهل الكبائر
وقياسهم ليس بصحيح، حنن نوافقهم على أن الشرك حيبط األعمال، . كما ال ينفع مع الشرك عمل

ولَقَد أُوحي إِلَيك وإِلَى الَّذين من قَبلك لَئن : فاملشرك لو عمل أي عمل فأعماله حابطة؛ لقوله تعاىل
 لُكمع طَنبحلَي كْترلُونَ : ، وقال تعاىل] ٦٥:الزمر[أَشمعوا يا كَانم مهنبِطَ عكُوا لَحرأَش لَوو

ال يضر مع اإلميان ذنب، كما ال ينفع مع الشرك عمل، : فقوهلم. وحنو ذلك من اآليات] ٨٨:األنعام[
إِلَى ما وقَدمنا : صحيح أنه ال تنفع األعمال واحلسنات مع الشرك؛ لقوله تعاىل: قياس خاطئ، حنن نقول

  ألن] ٢٣:الفرقان[عملُوا من عملٍ فَجعلْناه هباًء منثُورا 

)٢/٢٧٢(  

  

مثَلُ الَّذين كَفَروا بِربهِم أَعمالُهم كَرماد اشتدت بِه الريح في يومٍ : الشرك أحبطها، وقد قال تعاىل
 فاصكَ: ، ويف آية أخرى] ١٨:إبراهيم[ع هجِدي لَم اَءهى إِذَا جتاًء حآنُ مالظَّم هبسحي ةيعابٍ بِقرس
صفاة صلبة عليها تراب ] ٢٦٤:البقرة[كَمثَلِ صفْوان علَيه تراب : ، ويف آية أخرى] ٣٩:النور[شيئًا 

م ال تبقى، حيث إنه ال وجاءها مطر شديد، ال يبقى على الصفاة شيء من التراب فهكذا أعماهلم ونفقا
  .أساس هلا وال أصل

  عقيدة اخلوارج واملعتزلة يف مرتكب الذنوب
…  

إن من دخل : الوعيدية، الوعيدية من املعتزلة ومن اخلوارج، كلهم يقولون: الطرف الثاين املقابل للمرجئة
بعض اآليات اليت النار فهو خملد فيها، وإن أصحاب الكبائر يدخلوا وال خيرجون منها، ويستدلون ب



] ٣٧:املائدة[يرِيدونَ أَنْ يخرجوا من النارِ وما هم بِخارِجِني منها : فيها عدم اخلروج، مثل قوله تعاىل
وما هم بِخارِجِني : اآلية يف الذين يدخلوا من الكفار الذين حكم عليهم باخللود، وكذلك قوله: نقول

إمنا هي يف الكفار، أما املؤمنون الذين معهم أصل اإلميان وأصل التوحيد فقد ] ١٦٧:ةالبقر[من النارِ 
  .دلت األدلة على أم خيرجون بشفاعة الشافعني أو برمحة اهللا تعاىل

  عقيدة أهل السنة يف مرتكب الذنوب
…  

)٢/٢٧٣(  

  

 املذنبني كفاراً طرف شددوا، وهم اخلوارج واملعتزلة، وجعلوا: قول أهل السنة وسط بني طرفني
وطرف غال يف فعل . وخملدين يف النار، سواء كفروه يف الدنيا أو أخرجوه من اإلميان ومل يكفروه

وتوسط أهل السنة، . إا ال تضر: الذنوب، فأباح للمسلم أن يفعل الذنوب، وأن يفعل الفواحش، وقال
شى عليه من العذاب، ومن يطيق ال نوصل العاصي إىل الكفر، وال خنلده يف النار، ولكن خن: وقالوا

وإذا كنا خناف عليه أن يدخل النار حىت ولو . ومن يطيق دخول النار ولو قليالً! العذاب ولو ساعة
ساعة، فعليه أن يهرب من هذا السجن ومن هذا العذاب، فإن ذلك يوجب عليه أن خيشى من أسباب 

  .دخول النار وحيذرها
  حكم من قال بأن القرآن خملوق

…  

)٢/٢٧٤(  

  

والكالم يف الوعيد مبسوط يف موضعه، وسيأيت بعضه عند الكالم على قول : [قال الشارح رمحه اهللا
أن البدع هي من هذا : واملقصود هنا. وأهل الكبائر يف النار ال خيلدون إذا ماتوا وهم موحدون: الشيخ

فيه، إما جمتهداً، وإما مفرطاً مذنباً، اجلنس، فإن الرجل يكون مؤمناً باطناً وظاهراً، لكن تأول تأويالً أخطأ 
إن إميانه حبط رد ذلك، إال أن يدل على ذلك دليل شرعي، بل هذا من جنس قول اخلوارج : فال يقال
أن األقوال الباطلة املبتدعة احملرمة، املتضمنة : ال يكفر، بل العدل هو الوسط، وهو: وال نقول. واملعتزلة

 عليه وسلم، أو إثبات ما نفاه، أو األمر مبا ى عنه، أو النهي عما أمر به، نفي ما أثبته الرسول صلى اهللا
من قاهلا فهو : يقال فيها احلق، ويثبت هلا الوعيد الذي دلت عليه النصوص، ويبني أا كفر، ويقال

كافر، وحنو ذلك، كما يذكر من الوعيد يف الظلم يف النفس واألموال، وكما قد قال كثري من أهل 



. ة املشاهري بتكفري من قال خبلق القرآن، وأن اهللا ال يرى يف اآلخرة، وال يعلم األشياء قبل وقوعهاالسن
أن من قال : ناظرت أبا حنيفة رمحه اهللا مدة، حىت اتفق رأيي ورأيه: وعن أيب يوسف رمحه اهللا أنه قال

 توصل إىل الكفر، وقد ذكرنا أن هناك بدعاً: هذه تعترب أمثلة من البدع، يعين]. خبلق القرآن فهو كافر
أن أهل السنة يكفرون غالة اجلهمية؛ وذلك ألن من قول اجلهمية القول بأن القرآن خملوق، والذي 

محلهم على هذا اعتقادهم أن اهللا تعاىل ال يتكلم، فنفوا صفة الكالم عن اهللا، ومعلوم أن هذه الصفة صفة 
أن من نفى هذه الصفة فقد تنقص اخلالق، وكذلك وال شك . كمال، ونفيها يستلزم ضدها وهو النقص

وقد نقل عن اإلمام . إن من قال خبلق القرآن فإنه كافر: قد أبطل الشرائع، فال جرم أن أهل السنة قالوا
القرآن من : إن القرآن كالم اهللا غري خملوق، فقالوا له: أمحد رمحه أنه ملا كان يناظر على القرآن ويقول

  فقال له بعض أولئك. القرآن من علم اهللا، وعلم اهللا صفة من صفاته: لفقا. مجلة املوجودات
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اهللا تعاىل . قد كفرت ذه الكلمة:  فقال-!تعاىل اهللا عن ذلك-. إن علم اهللا خملوق: أنا أقول: اجلدليني
ى أن هو اخلالق، وصفاته من ذاته، وكالمه من صفاته، وعلمه من صفاته، وكالمه من علمه، ومن ادع
صفة من صفاته خملوقة فقد جعل الرب تعاىل حمالً للحوادث، فيكون بذلك متنقصاً هللا تعاىل أكرب 

  . ......التنقص، تعاىل اهللا عما يقول الظاملون علواً كبرياً
  احلامل للمبتدعة على القول خبلق القرآن

…  
كروا الصفات أصبحوا معطلة، الذي محل اجلهمية على القول خبلق القرآن هو إنكارهم للصفات، وملا أن

وملا عطلوا اهللا عن هذه الصفات وصفهم السلف بالكفر، وقد ذكرنا أن ابن القيم رمحه اهللا صرح 
ولقد تقلد كفرهم مخسون يف عشر من العلماء يف البلدان : بتكفريهم عن مجاهري العلماء، يقول يف نونيته

اين مخسون يف عشر، مخسون من العلماء، تضرب والاللكائي اإلمام حكاه عنـ هم بل حكاه قبله الطرب
يف عشرة فيكون مخسمائة عامل، وذكرنا أن الاللكائي نقل ذلك عن مجع كبري من العلماء أم كفروا من 

 -)شرح أصول السنة(ويسمى -قال خبلق القرآن، ومن غال يف نفي الصفات، وكتابه مطبوع متداول 
أم :  أهل السنة، نقل بأسانيده هذه األقوال عن سلف األمةالاللكائي إمام من أئمة. يف عدة جملدات

وقد اشتهر أن أول من أظهر ذلك هو اجلعد بن درهم ، وملا نفى أن يكون . كفروا من قال خبلق القرآن
اهللا تعاىل متكلماً، وأن يكون القرآن كالمه، صرح بأن اهللا مل يكلم موسى تكليماً؛ فقتله أمري العراق يف 

بن عبد اهللا القسري ؛ ألنه خرج يف العراق وأضل خلقاً كثرياً، فاشتكى علماء أهل السنة إىل وقته خالد 
ضحوا تقبل اهللا ضحاياكم، فإين مضحٍ : (األمري القسري فقتله بعد صالة عيد النحر، ومشهور أنه قال



 تعاىل اهللا عما يقول باجلعد بن درهم ، إنه زعم أن اهللا مل يتخذ إبراهيم خليالً، ومل يكلم موسى تكليماً،
وألجل ذا ضحى جبعد خالد القسري يوم : يقول ابن القيم يف نونيته). مث نزل فذحبه. اجلعد علواً كبرياً

  ذبائح القربان إذ قال
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إبراهيم ليس خليله كال وال موسى الكليم الدان شكر الضحية كل صاحب سنة هللا درك من أخي قربان 
فجعله أضحية تقرب بذحبه إىل اهللا، فأقروه أهل السنة يف زمانه، وهذا دليل على هي األضاحي، : القربان

  .أن هذه املقالة كفرية؛ ألن مستلزماا كثرية
  ما يلزم من نفي الكالم عن اهللا سبحانه

…  
من أين عرف الرسول : نقول هلم. إن اهللا غري متكلم، وكالمه خملوق كسائر املخلوقات: الذين قالوا
عليه وسلم أن هذا كالم اهللا؟ ومن أين يعرفون أن اهللا أمر ذا أو ى عن هذا؟ ومن أين صلى اهللا 

وكيف يكون اخللق إال ! يعرف أن هذا شرعه وأن هذا أمره؟ إذا كان ال يتكلم فكيف يعرف ذلك؟
ره إِذَا أَراد شيئًا إِنما أَم: ما يكون هناك خلق إال بأمر، اهللا تعاىل ذكر أن املخلوقات تكون بأمره! باألمر؟

، فاخللق البد أن يكون باألمر، واألمر البد أن يكون بالكالم، فمن ] ٨٢:يس[أَنْ يقُولَ لَه كُن فَيكُونُ 
أن الرسول صلى اهللا : عطل الكالم فقد عطل اخللق، وقد عطل الشرع، وقد افترى على اهللا، فمعناه

ما حتقق أنه شرع اهللا؛ ألنه إذا كان ال يتكلم فمن أين عرفوا أن عليه وسلم بلغ شيئاً ما أنزل إليه، أو 
يستلزم قوهلم بشاعة شنيعة، فال جرم أن أهل السنة ! هذا كالمه، أو أن هذا شرعه، أو أن هذا دينه؟

حكموا بأم كفار إذا صرحوا بذلك وعاندوا عليه، هذا مثال من قال بأن علم اهللا أو أن كالم اهللا 
وإطالق هذه الكلمة، وتكرارها من هؤالء . على ذلك، وقامت عليه احلجة، فإنه يكفرخملوق، وعاند 

األئمة يقتضي أم جيعلونه كفراً خمرجاً من امللة، كفراً ناقالً عن اإلسالم مبيحاً للدم واملال، وهذا هو 
وإن كانت أما البدع األخرى اليت تقدمت فقد ال توصل إىل الكفر، . القول الصحيح يف هذه املسألة

  .مفسقة
  حكم تكفري املعني

…  
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هل تشهدون أنه من أهل الوعيد وأنه كافر؟ فهذا : وأما الشخص املعني، إذا قيل: [قال الشارح رمحه اهللا
ال نشهد عليه إال بأمر جتوز معه الشهادة، فإنه من أعظم البغي أن يشهد على معني أن اهللا ال يغفر له، 

وهلذا ذكر أبو داود يف سننه يف كتاب .  يف النار، فإن هذا حكم الكافر بعد املوتوال يرمحه، بل خيلده
مسعت رسول اهللا صلى اهللا : باب النهي عن البغي، وذكر فيه عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال: األدب

كان رجالن يف بين إسرائيل متواخيني، فكان أحدمها يذنب، واآلخر جمتهد يف : (عليه وسلم يقول
: أقصر، فوجده يوماً على ذنب، فقال له: بادة، فكان ال يزال اتهد يرى اآلخر على الذنب، فيقولالع

فقبض . واهللا ال يغفر اهللا لك، أو ال يدخلك اهللا اجلنة: خلين وريب، أبعثت علي رقيباً؟ فقال: فقال. أقصر
اً أو كنت على ما يف يدي قادراً؟ أكنت يب عامل: أرواحهما، فاجتمعا عند رب العاملني، فقال هلذا اتهد

والذي : اذهبوا به إىل النار، قال أبو هريرة : اذهب فادخل اجلنة برمحيت، وقال لآلخر: وقال للمذنب
وألن الشخص املعني ميكن أن . ، وهو حديث حسن)لقد تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته! نفسي بيده

ون ممن مل يبلغه ما وراء ذلك من النصوص، وميكن أن يكون جمتهداً خمطئاً مغفوراً له، أوميكن أن يك
إذا مت فاسحقوين مث ذروين، : (يكون له إميان عظيم وحسنات أوجبت له رمحة اهللا، كما غُفر للذي قال

لكن هذا . ، وكان يظن أن اهللا ال يقدر على مجعه وإعادته، أو شك يف ذلك)مث غفر اهللا له خلشيته
مث إذا . عنا أن نعاقبه يف الدنيا؛ ملنع بدعته، وأن نستتيبه، فإن تاب وإال قتلناهالتوقف يف أمر اآلخرة ال مين

إنه كفر، والقائل له يكفر بشروط وانتفاء موانع، وال ميكن أن يكون : كان القول يف نفسه كفراً قيل
إال من يكون ذلك إال إذا صار منافقاً زنديقاً، فال يتصور أن يكفر أحد من أهل القبلة املظهرين اإلسالم 

  كفار من املشركني: صنف: منافقاً زنديقاً، وكتاب اهللا يبني ذلك، فإن اهللا صنف اخللق فيه ثالثة أصناف
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أقروا به : وصنف. املؤمنون باطناً وظاهراً: وصنف. ومن أهل الكتاب، وهم الذين ال يقرون بالشهادتني
وكل من ثبت أنه كافر يف نفس .  يف أول سورة البقرةوهذه األقسام الثالثة مذكورة. ظاهراً ال باطناً

وهنا يظهر غلط الطرفني، . األمر، وكان مقراً بالشهادتني، فإنه ال يكون إال زنديقاً، والزنديق هو املنافق
فإنه من كفر كل من قال القول املبتدع يف الباطن، يلزمه أن يكفر أقواماً ليسوا يف الباطن منافقني، بل 

ن حيبون اهللا ورسوله، ويؤمنون باهللا ورسوله وإن كانوا مذنبني، كما ثبت يف صحيح هم يف الباط
أن رجالً كان على عهد النيب صلى اهللا عليه : (البخاري عن أسلم موىل عمر رضي اهللا عنه عن عمر 

محاراً، وكان يضحك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وكان رسول : عبد اهللا، وكان يلقب: وسلم امسه
اللهم : هللا صلى اهللا عليه وسلم قد جلده يف الشراب، فأتى به يوماً، فأمر به فجلد، فقال رجل من القوما

وهذا ) ال تلعنه، فإنه حيب اهللا ورسوله: فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم! ما أكثر ما يؤتى به! العنه



مقاالت اجلهمية، أو املرجئة، أو أمر متيقن به يف طوائف كثرية وأئمة يف العلم والدين، وفيهم بعض 
القدرية، أو الشيعة، أو اخلوارج، ولكن األئمة يف العلم والدين ال يكونون قائمني جبملة تلك البدعة، بل 
بفرع منها؛ وهلذا انتحل أهل هذه األهواء لطوائف من السلف املشاهري، فمن عيوب أهل البدع تكفري 

هذا يتعلق بتكفري املعني، وهو غري ].  يخطِّئون وال يكفرونبعضهم بعضاً، ومن ممادح أهل العلم أم
فالن يعمل عمل الكفار، : وبني أن يقال. فالن كافر: التكفري العام؛ وذلك ألن هناك فرقاً بني أن يقال

  .......هذا العمل كفر: أو يقال
  موانع تكفري املعني

…  
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من أهل القبلة ومن أهل اإلسالم، من دخل يف اإلسالم الشهادة على معني بأنه كافر ال جتوز إذا كان 
لو عمل إنسان عمل أهل الكفر، : مثالً. وأعلن الدخول فيه ظاهراً ال جيوز أن حيكم عليه بعينه أنه كافر

أو عمل معاص قد أطلق عليها أا كفر، ال نكفره ما دام أنه من أهل القبلة، حىت ولو قال مبثل تلك 
أنه قد يكون مقلداً، : أن السلف كفروا ا، لكنهم ال يكفرون املعني ألسباب منهااألقوال اليت ذكرنا 

وإمثه على من قلده وأحسن الظن به، حيسن الظن ببعض املشاهري، فيظن أنه على صواب فيتبعه، فنحن 
م عليه ال حنكم بكفره ما دام أنه مل يكن عنده الدليل الذي قام عليه، وإذا مل نكفره فال نقاتله حىت نقي

يف عهد الشيخ حممد بن عبد الوهاب رمحه اهللا يف القرن الثاين عشر خرج على . احلجة ويصر على كفره
أناس قد فشا فيهم الشرك، كتعظيم القبور، والذبح عندها، والتمسح ا، والتربك بتربتها، ودعاء 

ر إال من عاند، فاجلهلة األموات، وحنوه مما هو شرك، بل هو شرك األولني، وملا دعا إىل ذلك مل يكف
وعوام الناس مل يكفرهم، وإمنا خيطئهم، فإذا قامت احلجة عليهم وأصروا وعاندوا ومتادوا، وردوا احلق 

مع وضوحه، فهنالك يقاتلهم، ويكفر من قتل منهم، ويستبيح أمواهلم ودماءهم؛ ألم أصبحوا 
وهذا خمالف ملا ينقله عنه .  حيكم بكفرهمكاملشركني األولني الذين عبدوا غري اهللا، وأما قبل ذلك فال

األسنة : أعداؤه، فأعداؤه قد كذبوا عليه رمحه اهللا، وقالوا عنه شناعات، وقد رد عليهم بكتب مثل
احلداد يف الرد على شبهات علوي احلداد، وهو حضرمي غال يف الكذب عليه، ادعى أنه إذا جاءه 

حىت تقر أنك كنت كافراً، وتشهد على أبويك اللذين ماتا ال أقبل منك : إنسان ليدخل يف دينه يقول له
أما ماتا كافرين، وتشهد على أن الناس كفار منذ ستمائة سنة، ومثل هذه األكاذيب اليت ذكرها علوي 

: وكذلك يوجد كتاب يف الرد على آخر يقال له. احلداد يف كتاب له يف الرد على حممد بن عبد الوهاب
  ضاً، مجع ترهاتبابصيل، وهو حضرمي أي
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فاحلاصل أنه رمحه اهللا ما كان يكفر إال من قامت عليه احلجة، وال يقاتل إال . وأكاذيب مثل هذه األشياء
إن تبتم وإال قاتلناكم؛ : بعدما يبني ملن قاتلهم أن هذا شرك، فإذا بينه وأوضحه فعند ذلك ينذرهم ويقول

فهذا دليل على أن أهل السنة ال يكفرون .  عمل املشركنيألنكم أصبحتم من املشركني الذين يعملون
التقليد وإحسان الظن : إذاً من الشبهات. املعني حىت ولو كان عمله كفراً، إال بعدما تقوم عليه احلجة

بالعلماء الذين بني ظهراين أولئك الناس املقلدين هلم، حبيث ال حيكم بتكفريهم حىت تقام عليهم احلجة 
أم قد جيدون بعض الكتب املؤلفة فيما هم عليه، : كذلك من الشبهات أيضاً. فرويصروا على الك

فألجل ذلك يسريون عليها، ويعتقدون أن ما فيها هو الصواب، وال يقفون على ردودها، وال يقفون 
، على أدلة غريها؛ فيسريون عليها، فنعذرهم يف ذلك حىت نبني هلم اخلطأ الذي فيها، فإذا بينا هلم فأصروا

وهناك أعمال دون الكفر، وهي . وكانت تلك األعمال من الكفر، حينئذ كفرناهم وقاتلناهم، وإال فال
اليت تعرض هلا الشارح رمحه اهللا، وذكر أا من مجلة البدع اليت ال توصل إىل الكفر، وإمنا هي أمور 

لقول بأن كالم اهللا إنكار بعض الصفات، وا: فاألشاعرة عندهم بدع، وهي. اجتهادية، ولكنها خاطئة
كالم نفسي، وأن هذا املوجود إمنا هو املعىن ال احلروف، وحنو ذلك من بدعهم، ولكن ال نوصل ذلك 

إم : إم وصلوا إىل الكفر، ولكن نقول: كذلك املرجئة الذين غلبوا جانب الرجاء ال نقول. إىل الكفر
طره كبري، قد مسعنا هذه القصة اليت فالتكفري خ: وعلى كل حال. وقعوا يف بدعة مفسقة ال مكفرة

قال . واهللا ال يغفر اهللا لك: أوردها الشارح رمحه اهللا، وهي قصة ذلك الشخص العابد الذي قال لصاحبه
قال كلمة : (ادخل اجلنة برمحيت، وعذب ذلك الذي تأىل عليه، يقول أبو هريرة: اهللا لذلك املذنب

كفري ذنبه كبري وخطؤه عظيم؛ فألجل ذلك على اإلنسان ، وهذا يدل على أن الت)أوبقت دنياه وآخرته
  .أن حيفظ لسانه فال يكفر املعني
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  حكم إطالق الكفر على العمل
…  

وال نقول . القول خبلق القرآن كفر: فيقال مثالً. هذا العمل كفر: تقدم تكفري املعني، أما العمل فيقال
نعلم ما اخلامتة، ميكن أن يكون قد رجع عن قوله وقد تاب، فالن كافر؛ ألنه يقول بكذا؛ ألنا ال : مثالً

هذا : أو كان متأوالً، أو ختم له خبامتة حسنة، أو حميت عنه سيئاته؛ أو ما أشبه ذلك، ففرق بني أن يقال
: األعمال قد يطلق عليها الكفر، فيقال مثالً. العمل كفر، أو هذا الشخص كافر؛ ألنه يعمل هذا العمل



فر ولكن ما حنكم على اإلنسان أنه كافر مبجرد عمله، إال إذا أصر على ذلك وعاند وقتل ترك الصالة ك
إنه يعامل معاملة : عليه، فإذا عاند وأصر وامتنع من أداء الصالة حىت قتل، فعند ذلك يقول العلماء

فالناس : وعلى كل حال. الكافر اخلارج من امللة، حبيث ال يصلى عليه، وال يدفن يف مقابر املسلمني
ينقسمون إىل ثالثة أقسام مذكورة يف أول سورة البقرة، فاخلمس اآليات األوىل من سور البقرة يف 

إىل آخر اآلية اخلامسة واآليتان بعدها يف ] ٣:البقرة[الَّذين يؤمنونَ بِالْغيبِ ويقيمونَ الصالة : املؤمنني
ختم اللَّه علَى قُلُوبِهِم : إىل قوله] ٦:البقرة[علَيهِم أَأَنذَرتهم إِنَّ الَّذين كَفَروا سواٌء : الكافرين

ومن الناسِ من يقُولُ آمنا بِاللَّه وبِالْيومِ اآلخرِ : وثالثة عشر آية بعدها يف املنافقني، من قوله]. ٧:البقرة[
 نِنيمؤبِم ما همو *ونَ اللَّهعادخإىل قوله] ٩-٨:البقرة[.. ي :مارِهصأَبو هِمعمبِس بلَذَه اَء اللَّهش لَوو ..

إىل آخر اآلية، فهذه اآليات يف املنافقني الذين يظهرون اإلميان ويبطنون الكفر، والعلماء ] ٢٠:البقرة[
لنيب صلى اهللا عليه يسموم زنادقة، فأمرهم خفي؛ ألننا ال نطلع على ما يف قلوم؛ وألجل ذلك كان ا

وعلى كل حال . وسلم يعاملهم معاملة املسلمني؛ ألم يظهرون اإلسالم ، وألم يظهرون حمبة املسلمني
  فتكفري املعني شيء، واحلكم على العمل بأنه
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هذه مسائل يف التكفري، واإلنسان عليه أن يتثبت يف احلكم على . كفر شيء آخر، فرق بني هذا وهذا
  .عني بالكفر، والبد أن يعرف الدليل على أن العمل من أعمال الكفارامل

  املسميات الشرعية يف الدين وتعلقها بالعقيدة
…  

مما يتعلق بالعقيدة مسألة أحكام اإلسالم والدين، أو مسألة أمساء اإلميان واألمساء الشرعية، فالشرع نقل 
، فبدل ما كان اإلميان جمرد التصديق يف اللغة، بعض املسميات من مسمياا اللغوية إىل مسميات شرعية

أصبح اإلميان يدخل فيه أعمال اجلوارح وأعمال القلوب، وال يكون مؤمناً إال من ظهرت آثار اإلميان 
كذلك بدل ما كان اإلسالم يف اللغة هو اإلذعان واالنقياد، أصبح . على جوارحه، هذا قول أهل السنة
وكذلك مسمى . رائع واألركان الظاهرة ودان ا، هذا هو املسلماإلسالم يصدق على من أقام الش

أنه إحسان العمل أياً كان ولو عمالً دنيوياً، فنقله الشارع إىل اإلحسان يف : اإلحسان، األصل فيه
وكذلك يقال يف مسمى . األعمال الصاحلة، الذي هو إتقاا بأن يستحضر حالة أدائها من يؤديها له

هو مشتق من الواحد، الذي هو العدد الفرد، فنقله الشارع إىل إفراد اهللا بالعبادة، : التوحيد يف اللغة
اعتقاد أن العبادة هللا وحده، وأن اهللا وحده هو املتصف بصفات الكمال ال يشاركه فيها غريه، وأنه : أي

وى، هلا وهكذا يقال يف التق. املتفرد بامللك والتصرف، هذا حقيقة التوحيد الذي دعت إليه الرسل



: هي اتقاء الشرور واألضرار، وأما يف الشرع: مسمى يف اللغة ومسمى يف الشرع، فالتقوى يف اللغة
وكذلك مسمى الرب الذي حث اهللا عليه، . فهي اتقاء عذاب اهللا وغضبه بفعل األوامر وترك النواهي

ع األعمال اليت تدل بدل ما كان باإلحسان إىل اإلنسان، أصبح هو إحسان العمل كله، وتدخل فيه مجي
الشرك، كانوا يطلقونه على : ويقال كذلك يف املسائل اليت هي ضدها، فمثالً. على بر صاحبها وتصديقه

اشتراك اثنني يف عمل، أو اشتراك اثنني يف مال، هذا هو الشرك قبل اإلسالم، أما الشرع فجعله امساً 
  إلشراك العبد مع اهللا
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 مشتركة بني اهللا وبني غريه، فيدعوه ويدعو غريه، ويعبده ويعبد غريه، ويتقيه غريه، أن جيعل العبادة
شركاً؛ ألنه تشريك : ويتقي غريه، وخيافه وخياف غريه، ويرجوه ويرجو غريه على حد سواء، يسمى هذا

العرب تعرف الكفر بأنه : كذلك الكفر. يف العبادة بني اخلالق واملخلوق، وهو الذي ورد فيه الوعيد
ستر، ستر الشيء، ولكن جاء الشرع وأطلقه على جحد الربوبية، أو جحد اإلسالم، أو جحد الشريعة ال

  .وإنكارها وسترها وتغطيتها تغطية معنوية، هذا مسمى الكفر
  مذهب أهل السنة يف مسألة التكفري والتفسيق والتبديع

…  
مذهب أهل . وقرأنا بعضاً مما يتعلق امسألة التكفري والتفسيق والتبديع قد تكلم فيها العلماء وأطالوا، 

أنا ال نكفر أهل القبلة بالذنوب ولو كانت كبائر؛ إال إذا استحل الذنب فإنه : السنة فيها كما مسعنا
ولو مل يشرا؛ كفر؛ ألنه خالف نصاً، . إن اخلمر حالل: يكفر، فإذا استحله كفر ولو مل يفعله، من قال

. الصالة ليست فريضة: ن مل يرايب؛ ألنه خيالف النصوص، ومن قالكفر وإ. إن الربا حالل: ومن قال
مل يوجب اهللا احلج، أو ال جيب الصوم، وأنكر ذلك، أو أنكر : كفر، ولو مل يترك الصالة، ومن قال

اجلهاد تعرض للقتل، ال ميكن أن يشرعه اهللا، هذا ظلم، أو قتل للنفوس وإراقة هلا، : شرعية اجلهاد، وقال
أما إذا فعل ذنباً ولكنه مل يستحله . إن هذا قد كفر ذا اإلنكار: ك ولو كان جياهد نقولإذا أنكر ذل

فإنه ال يكفر، كما لو فعل الزنا وهو يعتقد أنه حرام، أو شرب اخلمر، أو قتل نفساً وهو يعتقد أنه مذنب 
 الذي يبيح الدم هذا مذنب، وهذا فعل كبرية من الكبائر، ولكن ال تصل إىل حد الكفر: وخمطئ، فنقول

واملال، بل ال يزال موصوفاً بأنه مذنب، وأنه قد وقع يف ذنب، وإن كان ذلك الذنب حيتمل أن يعاقب 
  .عليه، وحيتمل أن يغفر

  حكم املصر على الذنب
…  
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ماذا نسمي املذنب املصر على الذنب؟ ال نسميه كافراً وال نسميه مؤمناً كامل اإلميان، بل نسميه ناقص 
أنه ال يصل إىل الكفر؛ ألن ذنبه : اإلميان، أو يطلق عليه اسم فاسق أو عاص، هذه عقيدة أهل السنة

والذين كفروه انقسموا إىل . دون الكفر، وال يوصف بكمال اإلميان؛ ألنه قد نقص إميانه ذا الذنب
. لوا باملرتلة بني املرتلتنيطائفة أخرجته من اإلسالم ومل تدخله يف الكفر، وهم املعتزلة الذين قا: طائفتني

واتفق الفريقان . وطائفة أخرجته من اإلسالم وأدخلته يف الكفر، واستحلت دمه وماله، وهم اخلوارج
هو معرض للوعيد، وهو حتت : وأهل السنة ال خيرجونه من امللة، ولكن يقولون. على أنه خملد يف النار

إن شاء غفر له : ، ففي اآلخرة هو حتت مشيئة اهللامشيئة اهللا ما دام أن ذنبه دون الكفر ودون الشرك
  .وأدخله اجلنة، وإن شاء عذبه بقدر ذنبه، هذه هي عقيدة أهل السنة

  وجه تسمية الشارع لبعض الذنوب كفراً
…  
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أن : ولكن بقي هنا إشكال يرد على كالم الشيخ رمحه اهللا، وهو: [قال الشارح رمحنا اهللا تعاىل وإياه
ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَئك هم الْكَافرونَ : د مسى بعض الذنوب كفراً، قال اهللالشارع ق

متفق عليه من حديث ) . سباب املسلم فسوق، وقتاله كفر: (وقال صلى اهللا عليه وسلم] . ٤٤:املائدة[
عوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب ال ترج: (وقال صلى اهللا عليه وسلم. ابن مسعود رضي اهللا عنه

متفق عليهما من حديث ابن عمر رضي ) فقد باء ا أحدمها! يا كافر: إذا قال الرجل ألخيه(و ) . بعض
أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً، ومن كانت فيه خصلة : (وقال صلى اهللا عليه وسلم. اهللا عنهما

ا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا إذ: منهن كان فيه خصلة من النفاق حىت يدعها
ال : (وقال صلى اهللا عليه وسلم. متفق عليه من حديث عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما) خاصم فجر

يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن، وال يسرق السارق حني يسرق وهو مؤمن، وال يشرب اخلمر حني 
بني املسلم وبني الكفر ترك : (وقال صلى اهللا عليه وسلم) . يشرا وهو مؤمن، والتوبة معروضة بعد

من أتى كاهناً فصدقه، أو أتى : (وقال صلى اهللا عليه وسلم. رواه مسلم عن جابر رضي اهللا عنه) الصالة
) من حلف بغري اهللا فقد كفر: (وقال صلى اهللا عليه وسلم) امرأة يف دبرها، فقد كفر مبا أنزل على حممد

الطعن يف األنساب، : اثنتان يف الناس مها م كفر: (وقال صلى اهللا عليه وسلم.  ذا اللفظرواه احلاكم
أن أهل السنة متفقون كلهم على أن مرتكب : واجلواب. ونظائر ذلك كثرية) . والنياحة على امليت



 عن امللة لكان الكبرية ال يكفر كفراً ينقل عن امللة بالكلية، كما قالت اخلوارج، إذ لو كفر كفراً ينقل
مرتداً يقتل على كل حال، وال يقبل عفو ويل القصاص، وال جتري احلدود يف الزنا والسرقة وشرب 

ومتفقون على أنه ال خيرج من . اخلمر، وهذا القول معلوم بطالنه وفساده بالضرورة من دين اإلسالم
  اإلميان واإلسالم، وال يدخل
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يف النار مع الكافرين، كما قالت املعتزلة، فإن قوهلم باطل أيضاً، إذ قد يف الكفر، وال يستحق اخللود 
يا أَيها الَّذين آمنوا كُتب علَيكُم الْقصاص في الْقَتلَى : جعل اهللا مرتكب الكبرية من املؤمنني، قال تعاىل

، فلم خيرج ]١٧٨:البقرة[اتباع بِالْمعروف فَمن عفي لَه من أَخيه شيٌء فَ: إىل أن قال] ١٧٨:البقرة[
وإِنْ : وقال تعاىل. أخوة الدين؛ بال ريب: القاتل من الذين آمنوا، وجعله أخاً لويل القصاص، واملراد

منونَ إِخوةٌ فَأَصلحوا إِنما الْمؤ: ، إىل أن قال]٩:احلجرات[طَائفَتان من الْمؤمنِني اقْتتلُوا فَأَصلحوا بينهما 
 كُميوأَخ نيونصوص الكتاب والسنة واإلمجاع تدل على أن الزاين والسارق ] ١٠:احلجرات[ب ،

وقد ثبت يف الصحيح عن النيب صلى . والقاذف ال يقتل، بل يقام عليه احلد، فدل على أنه ليس مبرتد
ه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم، قبل أال من كانت له مظلمة ألخي: (اهللا عليه وسلم أنه قال

يكون درهم وال دينار، إن كان له عمل صاحل أخذ منه بقدر مظلمته، وإن مل يكن له حسنات أخذ من 
فثبت أن الظامل يكون له حسنات . أخرجاه يف الصحيحني) سيئات صاحبه فطرحت عليه مث ألقي يف النار

أتدرون ما : (ت يف الصحيح عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قالوكذلك ثب. يستويف املظلوم منها حقه
إن املفلس من أميت من يأيت يوم القيامة : فقال. املفلس فينا من ليس له درهم وال متاع: املفلس؟ قالوا

بصالة وصيام وزكاة، ويأيت وقد شتم هذا، وقذف هذا، وأخذ مال هذا، وسفك دم هذا، وضرب هذا، 
ناته، وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه، أخذ من خطاياهم فيعطى هذا من حس

إِنَّ الْحسنات يذْهبن السيئَات : وقد قال تعاىل. رواه مسلم ) فطرحت عليه، مث طرح يف النار
]. ، فدل ذلك على أنه يف حال إساءته يعمل حسنات متحو سيئاته، وهذا مبسوط موضعه] ١١٤:هود[

  األحاديث اليت تقدمت هي اليت استدل
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. ا اخلوارج على مسألة التكفري بالذنوب، أخذوا بظاهرها، وأهل السنة قد أوردوها وأوردوا ما يبينها
اإلمام مسلم صاحب الصحيح يف أول كتابه كتاب اإلميان سرد أحاديث كثرية فيها التكفري : فمثالً



ها فيها الرجاء، وفيها نفع الشفاعة ألهل التوحيد، وأن أهل التوحيد بالذنوب، مث سرد أحاديث بعد
خيرجون من النار ولو عملوا ذنوباً، وأن شفاعة النيب صلى اهللا عليه وسلم تنال من ال يشرك باهللا شيئاً، 
وأم ولو دخلوا النار بذنوب أذنبوها فإم ال خيلدون فيها، فهذا دليل على أن أحاديث الوعيد ليست 

إا جترى على ظاهرها؛ : مث إن كثرياً من العلماء قالوا يف أحاديث الوعيد. دالة على اإلخراج من امللة
ليكون ذلك أبلغ يف الزجر، مع اعتقادنا أن أهل التوحيد الذين مل يشوبوه بشرك، ومل يبتدعوا بدعاً 

ألحاديث، أو حنملها على مكفرة؛ ال خيلدون يف النار ولو دخلوها، وعلى هذا فنسكت عن تأويل هذه ا
  . ......حمامل كما ذكر الشارح، وحنرص على اجلمع بينها

  أمثلة لبعض األدلة اليت محلها العلماء على حمامل غري الكفر
…  
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، هل كل من ) ال ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض: (قول النيب صلى اهللا عليه وسلم
اسية يصريون كفاراً؟ ال يكونون كذلك، فقد تقاتل الصحابة يف عهد علي تقاتلوا لفتنة أو خلالفات سي

تلك فنت قدرها اهللا تعاىل، وكل منهم له مقصد : ومعاوية ، ومل حنكم بكفر هؤالء وال هؤالء، بل نقول
كذلك الذين تقاتلوا يف وقعة . وله تأويل، ومل يكونوا كفاراً، وكل من قتل يف هذه الفتنة حتت مشيئة اهللا

اجلمل مل يقل أحد بأم كفار، ما عدا املعتزلة وحنوهم، بل قتل فيها من الصحابة من قتل كالزبري وطلحة 
 بل نرتههم عن -والعياذ باهللا-إم وصلوا إىل مرتبة الكفر : وغريمها، وال شك أا فنت، وال نقول

على ظاهره، ونعتقد أن جنريه ) ال ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض: (قوله: إذاً. ذلك
لعله قصد الزجر والتحذير من قتال املسلمني : القتال بنوع من التأويل ال يصل إىل الكفر، ونقول

هذا من أحاديث الوعيد، : نقول) سباب املسلم فسوق، وقتاله كفر: (وكذلك قوله. بعضهم لبعض
ب التحذير عن قتل املسلم أطلق عليه كفراً وإن مل يكن خمرجاً من امللة من باب الزجر، ومن با

توعد اهللا على أكل : ومثل ذلك اآليات اليت فيها وعيد شديد على بعض الذنوب، مثالً. واالستهانة به
فَمن جاَءه موعظَةٌ من ربه فَانتهى فَلَه ما سلَف وأَمره إِلَى اللَّه ومن عاد فَأُولَئك : الربا بقوله تعاىل

ارِ أَصالن ابم حتت مشيئة اهللا، وكذلك قال يف ] ٢٧٥:البقرة[حم فإم وإن دخلوها بذنومعلوم أ
أنه مسلم ال خيرج من : عقيدة أهل السنة] ٩٣:النساء[ومن يقْتلْ مؤمنا متعمدا فَجزاؤه جهنم : القتل

وكذلك قوله تعاىل يف . ذلك جزاؤه إن جازاه: ونامللة، لكن هذا من باب الوعيد، وكثري منهم يقول
ومن يولِّهِم يومئذ دبره إِلَّا متحرفًا لقتالٍ أَو متحيزا إِلَى فئَة فَقَد باَء بِغضبٍ من اللَّه : الفرار من الزحف

اهأْومو  
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 منههو وإن دخلها ال خيلد فيها أو :  فيه وعيد، فأهل السنة يقولون، فهذا أيضاً نص] ١٦:األنفال[ج
إِنَّ الَّذين يرمونَ الْمحصنات الْغافالت : وكذلك القذف، يقول اهللا تعاىل. قد يعفو اهللا عنه فال يدخلها

 يمظع ذَابع ملَهو ةراآلخا ويني الدوا فنلُع اتنمؤالْم *موي ملُهجأَرو يهِمدأَيو مهتأَلِْسن هِملَيع دهشت 
هذه اآليات من نصوص الوعيد ] ٢٥-٢٣:النور[يومئذ يوفِّيهِم اللَّه دينهم الْحق * بِما كَانوا يعملُونَ 

وهكذا . ا ذا الوعيدأيضاً، مع أا كلمة قد يكون فيها خطر وقد ال يكون، ومع ذلك توعد اهللا عليه
ال يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن، وال : (الوعيد يف األحاديث اليت مسعنا يف قوله صلى اهللا عليه وسلم

يشرب اخلمر حني يشرا وهو مؤمن، وال يسرق السارق حني يسرق وهو مؤمن، وال ينتهب بة ذات 
ال شك أن هذا ) ن، والتوبة معروضة بعدشرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حني ينتهبها وهو مؤم

: أي) وهو مؤمن: (وقوله. أيضاً فيه ديد وختويف شديد على هذه األعمال اليت هي من كبائر الذنوب
ليس يفعلها وهو كامل اإلميان؛ فإن إميانه يزجره عنها، وحيذره عن اقترافها، لكن هو ناقص اإلميان، 

. عليه كالظلة، مث إذا انتهى رجع إليه، ولكن ال يرجع كامالًيرتع منه اإلميان، ويكون : وقال بعضهم
إىل آخره، ) إذا حدث كذب: .. أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً : (وهكذا حديث النفاق يف قوله

وقد أثبت اهللا عز وجل . إا خترج من امللة رد كذبة أو خيانة، ولكنها من نصوص الوعيد: ال نقول
فَمن : قاتلني الذين يتقاتلون لضغائن وعداوات يف اآليات اليت مسعنا، يقول اهللا يف القاتلاإلميان بني املت

 وفرعبِالْم اعبٌء فَاتيش يهأَخ نم لَه يفأخاً مع كونه قاتالً، وكذلك يف قوله: مساه] ١٧٨:البقرة[ع :
  وة مع كوم يتقاتلون،إخ: مساهم] ١٠:احلجرات[إِنما الْمؤمنونَ إِخوةٌ 
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ومعلوم أم لو كانوا كفاراً حلبطت أعماهلم، ومل يبق هلم . ولكنه قتال بغي، فاملخطئون منهم بغاة
ولَقَد أُوحي إِلَيك وإِلَى الَّذين من قَبلك لَئن : حسنات، فإن الكفر حيبط األعمال، يقول اهللا تعاىل

بحلَي كْترأَش لُكمع إذا حبط عملك فال تكتب لك حسنة، الكفار ما تكتب هلم ] ٦٥:الزمر[طَن
وقَدمنا إِلَى ما : حسنات، وال يثبت هلم شيء من األعمال الصاحلة، بل أعماهلم تبطل، يقول اهللا تعاىل

راً ما كان هلم حسنات، بل إما أن فلو كانوا كفا] ٢٣:الفرقان[عملُوا من عملٍ فَجعلْناه هباًء منثُورا 
] ٢٠:األحقاف[أَذْهبتم طَيباتكُم في حياتكُم الدنيا واستمتعتم بِها : جيازوا ا يف الدنيا كما يف قوله تعاىل

عملُونَ ولَو أَشركُوا لَحبِطَ عنهم ما كَانوا ي: ، وإما أن يبطلها كفرهم وشركهم، يقول تعاىل
ومن يرتدد منكُم عن دينِه فَيمت وهو كَافر فَأُولَئك حبِطَت أَعمالُهم : ، ويقول تعاىل] ٨٨:األنعام[



بطلت، ومثل اهللا تعاىل أعماهلم بأا كرماد اشتدت به الريح يف يوم : حبطت أي] ٢١٧:البقرة[
وا كفاراً ما بقي هلم أعمال صاحلة، وال حسنات يؤخذ منها عاصف، ال يبقى منها شيء، فلو كان

وقد مسعنا أنه يكون هلم حسنات يف هذه األحاديث، هذا الذي يأيت وقد قتل هذا، وسفك . للمظلومني
دم هذا، وضرب هذا، وظلم هذا، وشتم هذا، فمع ذلك يؤخذ من حسناته، أليس ذلك دليل على أا 

فهذا دليل على أن أعماهلم ال توصلهم إىل اإلخراج من امللة، . درجة الكفرفهو مل يصل إىل : باقية؟ إذاً
ناقصي : أهل كبائر، ونسميهم: فسقة، ونسميهم: عصاة، ونسميهم: وعلى هذا ماذا نسميهم؟ نسميهم

هذا قولنا يف أهل املعاصي، أما الشرك والكفر فمعلوم أنه . اإلميان غري كاملي اإلميان، هكذا نسميهم
احللف بغري : راً خمرجاً من امللة، وأن الشرك ال يغفر حىت ولو كان صغرياً، ومن الشرك األصغريصري كف

  اهللا،

)٢/٢٩١(  

  

الشرك األصغر؛ وذلك : املراد به) من حلف بغري اهللا فقد كفر أو أشرك: (فقوله صلى اهللا عليه وسلم
ه باحللف به حىت يكون شريكاً هللا، ألن احللف بغري اهللا فيه إشراك بنوع تعظيم لذلك املخلوق، وختصيص

والتعظيم حق اهللا، فاحلالف قد عظم الذي حلف به، فمن حلف باهللا فقد عظم اهللا، ومن حلف باملخلوق 
  .فقد عظم املخلوق، فيكون تعظيمه شركاً، ولكنه من األصغر، وال يصل إىل الشرك األكرب

  ]٣٩[شرح العقيدة الطحاوية 
سام ينبغي معرفتها، فقد ضل كثري من الناس بسبب عدم معرفة أقسام ذلك، احلكم بغري ما أنزل اهللا أق

  .وقد بني العلماء تلك األقسام، وحذروا الناس من التسرع يف األحكام
  البدع املكفرة

…  

)٢/٢٩٢(  

  

تواتر عن السلف رمحهم اهللا أم كفروا من . البدع منها ما هو مكفر، ومنها ما ال يصل إىل حد الكفر
إن فالن بن فالن : ق القرآن، كفروهم من حيث العموم ال من حيث األفراد، فهم ما يقولونقال خبل

كافر؛ ألنه قال خبلق القرآن؛ فإن من أشهرهم خليفة من بين العباس املأمون ، وهو أول من فنت الناس 
يعذره بأنه ودعاهم إىل القول خبلق القرآن، وفنت العلماء، ومع ذلك مل يكفره اإلمام أمحد ، بل كان 

لكن . متأول، وبأنه لبس عليه أولئك املبتدعة ملا قرم وأدناهم، فدخلت أفكارهم يف قلبه، فشبه عليه



املبتدعة الذين متكنت هذه البدعة منهم ال نعذرهم، ولكن ال حنكم على فالن بأنه كافر هلذه البدعة، 
نكار الصفات والغلو يف إنكارها، كذلك بدعة إ. القول خبلق القرآن كفر: لكن من حيث العموم نقول

وهي طريقة املعتزلة، هذه ال شك أا كفر؛ وذلك ملا فيها من التعطيل، حىت إن بعض العلماء جعلها 
أكرب من قول املشركني الذين جيعلون العبادة مشتركة بني اخلالق واملخلوق، ولكن ما دام أم يتسمون 

أبو اهلذيل العالف كافر، أو أبو علي اجلبائي : ن نقول مثالًباإلسالم فال نطلق على أعيام بالكفر، كأ
كافر، ال، وإن كانا من غالة املعتزلة، واشتهرا باعتناق هذا املذهب، وكتبا فيه، وأضال خلقاً كثرياً، لكن 

كذلك نقول يف املذاهب . أمرمها إىل اهللا، ولكن مقالتهما مقالة كفرية؛ ملا فيها من مضادة للحق: نقول
الدروز ليسوا مبسلمني حقاً، : هذه ال شك أا كفر، يعين من حيث معتقدام، فمثالً: اصرة اجلديدةاملع

ولو ادعوا أم يدينون بالشهادتني ظاهراً أو حنو ذلك، لكن يف الباطن ليسوا مبسلمني، مع وجودهم 
حلجج، نواجههم مواجهة وكثرم يف بعض البالد؛ ولكن ال نقاتلهم، وال نكفر أعيام حىت نقيم عليهم ا

ويقال كذلك يف . شخصية، ونبني هلم، لكنهم يف احلقيقة خيفون عقائدهم وخيفون مؤلفام اليت يعتنقوا
  ال شك أنا إذا حبثنا عن معتقدام ومبادئهم جند أا مبادئ كفر،: بعثيني: الطائفة اجلديدة الذين يسمون

)٢/٢٩٣(  

  

عقيدة ليسوا حقيقة مبسلمني؛ ألم علمانيون أو اشتراكيون أو وأم كافرون، وأن معتقدي هذه ال
ماركسيون أو دنيويون ال مهة هلم باآلخرة وال مبصاحل الدين، وال باإلقبال عليها، وال بنصر اإلسالم وال 

كذلك يقال أيضاً يف مذهب النصرييني . غريه، كما يعرف ذلك من مؤلفام، فمذهبهم مذهب كفر
الة الشيعة الرافضة وأشباههم، من الذين يدعون أم من مجلة املسلمني، ولكن هلم واإلمساعيليني وغ

عقائد ودسائس خفية، ال شك أا ختالف اإلسالم وختالف عقائد اإلسالم، فيقاتلون إذا أقيمت عليهم 
 احلجة، وحصلت معهم مواقف يتبني فيها أم عارفون باحلق ومعاندون وخمالفون له، وأبطلت شبهام
اليت يتمسكون ا، فهذا وحنوه دليل على أنه يوجد هناك مكفرات، ولكن احلكم إمنا هو للفعل ال 

وألجل ذلك فإن الشيخ حممد بن عبد الوهاب رمحه اهللا عندما خرج على أهل هذه البالد، . للفاعل
م كفر، ومل وجد أهلها يشركون بالغلو يف الصاحلني، ومع ذلك مل يكفرهم مبدئياً، ولكن بني أن فعله

يقاتلهم مبدئياً بل شرع يف بيان أعماهلم ويف بيان كفرهم، وملا أصروا وعاندوا وجاوا، وكتبوا رسائل 
-يف الرد عليه، وشبهوا على الناس مع اتضاح احلق كالشمس؛ أفىت عند ذلك جبواز قتاهلم، وبأم 

شركني األولني أو زادوا عليهم، كما  كفار، حيث إم أباحوا عبادة غري اهللا، وشاوا امل-واحلال هذه
بني ذلك يف مؤلفاته رمحه اهللا، فما شرع يف القتال إال بعدما كتب الرسائل والكتب، وأرسلها إىل 

الطوائف األخرى يبني هلم ويدعوهم، ويذكر هلم ما يدعوهم إليه، فهدى اهللا من هدى بواسطته، وأصر 



وال شك .  قامت عليهم احلجة عند ذلك أمر بالقتالبعضهم على عناده، وشرع يلبس على الناس، فلما
أم كانوا يدعون أم مسلمون، ويقرءون القرآن، ويأتون بالشهادتني، ويصلون ويزكون ويصومون 
وحيجون؛ ولكن يشركون، وذلك بعمارة املشاهد، اليت هي القبور، وتسمى اآلن يف العراق مشاهد، 

   القبور، وعندهم معابد أعظم منوالواحد منهم مشهدي؛ وهم حيجون إىل تلك

)٢/٢٩٤(  

  

وهنا يف جند كان يوجد قبور . احلرمني كالنجف وكربالء، فهم يأتون إليها خبشوع وبإقبال وحنو ذلك
كانت منصوبة ومرفوعة ويذبح عندها وجيلس عندها ويتحرى الصالة عندها، ويطوفون ا، ويدعون 

فقال هلم الشيخ حممد بن عبد ! ف، يا مشسان، يا فالنيا زيد، يا يوس: أصحاا، ويهتفون بأمسائهم
؟ فلم ] ١٨:اجلن[فَال تدعوا مع اللَّه أَحدا : أليس هذا هو الدعاء لغري اهللا؟ أليس اهللا يقول: الوهاب 

جيدوا بداً من أن يقتنعوا بكالمه، ولكن بعضهم فتنوا وزاغوا، وأصروا على شركهم، فحكم بكفرهم 
يهم احلجة، بل الثابت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه ما قاتل قوماً إال بعد أن دعاهم، بعدما قامت عل

انفذ على رسلك : (وملا أرسل علياً رضي اهللا عنه لدعوة اليهود، وهم يهود، ومعلوم عنادهم، قال له
يه، فواهللا ألن حىت ترتل بساحتهم، مث ادعهم إىل اإلسالم، وأخربهم مبا جيب عليهم من حق اهللا تعاىل ف

فالرسول عليه الصالة والسالم قصده أن يدخل ) يهدي اهللا بك رجالً واحداً خري لك من محر النعم
الناس يف اإلسالم، ليس قصده أن يقاتل، وليس قصده أن تكون له سيادة ومنصب وملك وسعة 

على الدين ودخوهلم تصرف، أو أموال يقتنيها، ما كان هذا قصده، إمنا قصده هداية الناس، وإقباهلم 
وهذا هو الذي جيب علينا بالنسبة إىل كل املبتدعة يف زماننا، أن حنرص على دعوم، وبيان احلق . فيه

هلم، وإظهار األحكام الشرعية، وبيان مطابقتها للحقيقة، فإذا أصروا بعد ذلك وعاندوا فهنالك يقاتلون، 
هدون واملستأمنون هؤالء يؤمنون بقدر مدم؛ لقوله إال إذا كانوا معاهدين أو هلم ذمة، الذميون واملعا

إِلَّا الَّذين عاهدتم من الْمشرِكني ثُم لَم ينقُصوكُم شيئًا ولَم يظَاهروا علَيكُم أَحدا فَأَتموا إِلَيهِم : تعاىل
 هِمتدإِلَى م مهدهمسألة التكفري والتفسيق : ألة ذات أمهية، وهيوعلى كل حال هذه مس]. ٤:التوبة[ع

  هذا العمل كفر،: وحنوها، وعلينا أن نعرف الفرق بني أن نقول

)٢/٢٩٥(  

  

  . ......وهذا الشخص كافر
  من حيكم بكفره ودخوله النار



…  
ه مىت حنكم على اإلنسان بأنه كافر، وبأنه يف النار؟ إذا عرفنا أنه مات على الكفر، وهو ممن قامت علي

احلجة، كالذين قتلوا يف عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم وهم كفار، أو جاءت األدلة بأم من الكفار، 
وهكذا من بعدهم، إذا عرفنا أن شخصاً ممن عاند احلق، وقاتل ضده، وعرفه املعرفة التامة، ورده الرد 

 يرجع عن بدعته املكفرة الشنيع، وضلل أهله، وعاند يف قبوله، واستمر على ذلك، ومات ومل يتب ومل
. إذا متت هذه الشروط. إنه يف النار: أو عن كفره، فحينئذ ندعو عليه، ونستحل لعنه وشتمه، ونقول

سيصلَى نارا ذَات : أن أبا هلب توعده اهللا بقوله: مثال ذلك. فأما من مل يتم ذلك فيه فنكل أمره إىل اهللا
إنه : (لى الكفر وقتل عليه، قال النيب صلى اهللا عليه وسلم، وكذلك أبو جهل مات ع] ٣:املسد[لَهبٍ 

، فمثل هؤالء نتحقق أم يف النار، وحنكم عليهم بذلك، وأشباههم ممن حتقق أنه ) فرعون هذه األمة
  . ......مات على الكفر، وكذلك مسألة اإلميان كما سيتطرق إليها الشارح إن شاء اهللا

  صياألقوال املختلفة يف أصحاب املعا
…  

)٢/٢٩٦(  

  

واملعتزلة موافقون للخوارج هنا يف حكم اآلخرة، فإم وافقوهم على أن : [قال الشارح رمحه اهللا
. نسميه فاسقاً: وقالت املعتزلة. نسميه كافراً: مرتكب الكبرية خملد يف النار، لكن قالت اخلوارج

 الوعيد املرتب على ذلك الذنب، وأهل السنة أيضاً متفقون على أنه يستحق. فاخلالف بينهم لفظي فقط
كما وردت به النصوص، ال كما يقوله املرجئة من أنه ال يضر مع اإلميان ذنب، وال ينفع مع الكفر 

وإذا اجتمعت نصوص الوعد اليت استدلت ا املرجئة، ونصوص الوعيد اليت استدلت ا اخلوارج ! طاعة
الم هؤالء سوى أنك تستفيد من كالم كل طائفة فساد واملعتزلة تبني لك فساد القولني، وال فائدة يف ك

مث بعد هذا االتفاق بني أهل السنة اختلفوا اختالفاً لفظياً، ال يترتب عليه فساد، . مذهب الطائفة األخرى
وهو أنه هل يكون الكفر على مراتب، كفراً دون كفر؟ كما اختلفوا هل يكون اإلميان على مراتب، 

هل هو قول وعمل يزيد وينقص :  االختالف نشأ من اختالفهم يف مسمى اإلميانإمياناً دون إميان؟ وهذا
أم ال؟ بعد اتفاقهم على أن من مساه اهللا تعاىل ورسوله كافراً نسميه كافراً، إذ من املمتنع أن يسمي اهللا 

ا اسم سبحانه احلاكم بغري ما أنزل اهللا كافراً، ويسمي رسوله من تقدم ذكره كافراً، وال نطلق عليهم
هو كفر عملي ال اعتقادي، والكفر : إن اإلميان قول وعمل يزيد وينقص، قال: ولكن من قال. الكفر

إن اإلميان هو التصديق، وال يدخل العمل : ومن قال. عنده على مراتب، كفر دون كفر، كاإلميان عنده
ازي غري حقيقي، إذ هو كفر جم: يف مسمى اإلميان، والكفر هو اجلحود، وال يزيدان وال ينقصان، قال



: وكذلك يقول يف تسمية بعض األعمال باإلميان، كقوله تعاىل. الكفر احلقيقي هو الذي ينقل عن امللة
 كُمانإِمي يعضيل ا كَانَ اللَّهما مسيت إمياناً جمازاً؛ : أي] ١٤٣:البقرة[وصالتكم إىل بيت املقدس، إ

 على اإلميان، إذ هي دالة على كون مؤديها مؤمناً؛ وهلذا حيكم لتوقف صحتها على اإلميان؛ أو لداللتها
  بإسالم الكافر إذا

)٢/٢٩٧(  

  

صلى كصالتنا، فليس بني فقهاء امللة نزاع يف أصحاب الذنوب، إذا كانوا مقرين باطناً وظاهراً مبا جاء 
 يقول بتخليدهم يف ولكن األقوال املنحرفة قول من. به الرسول، وما تواتر عنهم أم من أهل الوعيد

النار، كاخلوارج واملعتزلة، ولكن أردأ ما يف ذلك التعصب على من يضادهم، وإلزامه ملن خيالف قوله مبا 
وإذا كنا مأمورين بالعدل يف جمادلة الكافرين، وأن جيادلوا باليت هي أحسن، ! ال يلزمه، والتشنيع عليه

يا أَيها الَّذين آمنوا كُونوا قَوامني للَّه :  قال تعاىل!فكيف ال يعدل بعضنا على بعض يف مثل هذا اخلالف؟
  ]]. ......٨:املائدة[شهداَء بِالْقسط وال يجرِمنكُم شنآنُ قَومٍ علَى أَالَّ تعدلُوا اعدلُوا هو أَقْرب للتقْوى 

  عقيدة أهل البدع يف أصحاب املعاصي
…  

إن أصحاب املعاصي خارجون من : اك طوائف يف هذا الباب احنرفوا، فطائفة املعتزلة يقولونذكرنا أن هن
وطائفة . اإلسالم، ومل يدخلوا يف الكفر حبيث ال تستباح دماؤهم وال قتاهلم، ولكنهم خيلدون يف النار

توا كفاراً، أصحاب الكبائر كفار، يقاتلون، وحتل دماؤهم وأمواهلم، وإذا ماتوا ما: اخلوارج يقولون
يعاملون معاملة الكفار، ال يغسلون وال يصلى عليهم، وهم يف اآلخرة حيكمون عليهم باخللود يف النار، 

) أربع يف أميت من أمر اجلاهلية: (هذا قول اخلوارج، ويستدلون باألحاديث اليت تقدمت يف الكفر كقوله
ال يضر مع اإلميان ذنب، :  املرجئة يقولونوطائفة. وما أشبه ذلك) اثنتان يف الناس مها م كفر: (، أو

كما ال ينفع مع الشرك عمل، وهذه طائفة تبيح لإلنسان أن يكثر من املعاصي، وأا ال تضره، ولو زىن، 
ولو سرق، ولو قتل، ولو شرب اخلمر، ولو كذا وكذا، وذلك كله ال ينقص إميانه، فإميانه كامل، 

 تضره هذه الكبائر وال هذه السيئات، فيبطلون األحاديث اليت وحسناته كاملة، وهو من أهل اجلنة، وال
  .فيها الوعيد، وحنو ذلك، وهؤالء أيضاً خمطئون

  عقيدة أهل السنة يف أصحاب املعاصي
…  

)٢/٢٩٨(  

  



إن أهل املعاصي خياف عليهم الوعيد، خياف عليهم النار : القول الوسط هو قول أهل السنة حيث قالوا
 يف بعض األحاديث كفاراً، ومسوا يف أحاديث أخرى فساقاً، فالبد أن هذه املعاصي ما دام أم قد مسوا

تضرهم، فإما أن تؤخرهم عن دخول اجلنة، وال شك أن ذلك ضرر، وإما أن يدخلوا ا النار، وال شك 
أن ذلك ضرر أعظم؛ ألم قد يدخلون النار ويطول مكثهم فيها، وقد يدخلون النار وال يطول مكثهم، 

لك على قدر أعماهلم، وأشباه ذلك، وهذا دليل على أن املعاصي هلا تأثري على العاصي، فألجل ذلك وذ
ومعروف أن الشرع ما حذر من املعاصي وأكثر الذم هلا إال وهلا تأثري يف . خياف عليه إذا أصر عليها

ات، والتحذير من اإلميان، فعلى اإلنسان أن يرجع إىل األحاديث اليت وردت يف احلث على كثرة الطاع
املعاصي، حىت ولو كانت صغرية، وحيذر من اإلصرار عليها، ويتذكر آثارها ومضارها، فسيكون ذلك 
زاجراً للمسلم عن أن يصر على كبرية، أو عن أن يأيت ذنباً ولو مرة واحدة؛ خمافة أن يسبب له عذاباً 

  .عاجالً أو آجالً
  سبب اخلالف يف حكم أهل املعاصي

…  

)٢/٢٩٩(  

  

إن اإلميان يتفاوت، وإن هناك إمياناً كامالً، : ذكر الشارح أن هذه املسألة مبنية على قول من يقول
ومن لَم : وهذه اآليات اليت يف سورة املائدة. وهناك إمياناً ناقصاً، وإن هناك كفراً دون كفر وحنو ذلك

ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَئك : ، وقوله]٤٤:املائدة [يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَئك هم الْكَافرونَ
بعض ] ٤٧:املائدة[، ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَئك هم الْفَاسقُونَ ]٤٥:املائدة[هم الظَّالمونَ 

عاندوا، وعرفوا أنه حكم مغاير حلكم اهللا، السلف أطلق عليهم هذا الكفر والفسق والظلم؛ وذلك ألم 
وشرعوا مع اهللا، وجعلوا شرعهم أحسن من شرع اهللا، وتنقصوا حكم اهللا، وادعوا أنه ليس مبناسب 

إذا فعل ذلك هلوى، : وآخرون قالوا. وليس بصاحل، فألجل ذلك حكم عليهم بالكفر والظلم والفسق
ن، وأن احلكم بغريه قد يكون أنسب، فحكم بذلك ورأى أن احلكم الشرعي ال يناسب يف بعض األحيا

كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق : متأوالً، فإنا ال خنرجه من اإلسالم، بل جنعله دون هذا، فقالوا
دون فسق، وهذا على طريقة من جيعل الكفر يتفاوت، وجيعله كفراً أكرب، وكفراً أصغر، وكفراً أوسط، 

نعم؛ اإلميان يتفاوت؛ : وحنن نقول. كامالً، وإمياناً متوسطاً، وإمياناً ناقصاًوكذلك جيعلون اإلميان إمياناً 
إن الكفر يبطل األعمال كما ذكرنا : وأما الكفر فنقول. وألجل ذلك تنقصه املعاصي، وتزيده الطاعات

ل اليت ختتص أدلته، فألجل ذلك الكافر ولو أدى أعماالً يف حياته ال تنفعه، إال أننا إذا رأيناه يعمل األعما
يصلي، وحيافظ على الصالة مع اجلماعة؛ حكمنا بأنه : باإلسالم عاملناه معاملة املسلم، فمن رأيناه مثالً



مسلم؛ ألننا حنكم بالظاهر، ونكل أمر السرائر إىل اهللا تعاىل، ولو كان يف الباطن كافر فباطنه أمره إىل 
 أو يشرك، أو حيكم بغري الشرع، ويفضل حكم غري لكن إذا رأيناه مع الصالة يعبد غري اهللا مثالً. اهللا

  الشرع على حكم

)٢/٣٠٠(  

  

وبذلك يعرف أن باب تفاوت املؤمنني، وتفاوت الكفار يكون حبسب ما يف . الشرع عاملناه مبا يستحقه
 القلوب من اإلميان أو من ضد اإلميان، وهذه مسألة هلا أمهيتها، يعرف اإلنسان أن أهل اإلميان يتفاوتون،
  .فإميان قوي حيمل على كثرة الطاعات والعبادات، وإميان ضعيف ال يزجر عن احملرمات وال عن اآلثام

  واجب املسلم جتاه مسائل العقيدة
…  

ينبغي للمسلم أن يهتم بأمر دينه؛ حىت يسلك طريق النجاة، وال شك أن مبىن دينه على أمور العقيدة، 
عمال، وأثيب عليها، وإذا فسدت العقيدة انبىن عليها اليت إذا ثبتت ورسخت انبنت عليها صحة األ

وال شك أن من مجلة العقيدة أمساء اإلميان والدين، وقد عرفنا . وترتب عليها فساد الفروع واألعمال
وسبب . جانباً كبرياً منها فيما يتعلق بالتكفري والتفسيق، وطريقة أهل السنة يف ذلك، ومن خالفهم

أحاديث كثرية فيها احلكم بالكفر على بعض األعمال اليت هي من املعاصي، أنه جاءت : اخلالف يف ذلك
وتسمى تلك النصوص نصوص الوعيد، أو أحاديث الوعيد، وطريقة أهل السنة فيها أم جيروا على 

ظاهرها؛ ليكون أبلغ يف الزجر، مع اعتقادهم أا ال خترج من امللة، وأن مرتكب الكبرية ولو كان 
فر أو حنو ذلك، فإنه ال يصل إىل أن يستباح دمه وماله، وأن حيكم عليه باخللود يف النار، بل متوعداً بالك

هذا من الذنوب اليت جاء فيها هذا الوعيد، وأمرها إىل اهللا تعاىل، وكل املعاصي اليت دون الشرك : يقال
وقد مر . يقة أهل السنةهذه طر. فإا حتت مشيئة اهللا، إن شاء غفر لصاحبها، وإن شاء عذبه بقدر ذنوبه

ال يزين : (بنا بعض أحاديث الوعيد اليت فيها شيء من الغلظة والشدة، مثل قوله صلى اهللا عليه وسلم
الزاين حني يزين وهو مؤمن، وال يسرق حني يسرق وهو مؤمن، وال يشرب اخلمر حني يشرا وهو 

نتهبها وهو مؤمن، والتوبة معروضة مؤمن، وال ينتهب بة ذات شرف يرفع الناس إليه أبصارهم حني ي
  املعتزلة. إنه خرج من اإلميان كلياً، وال أنه دخل يف الكفر: فإن هذا فيه نفي اإلميان، فنحن ال نقول) بعد

)٢/٣٠١(  

  



. خيرج من اإلميان، ويدخل يف الكفر: واخلوارج يقولون. خيرج من اإلميان، وال يدخل يف الكفر: يقولون
إنه فاسق ذا الذنب، وال يصل إىل : رج من اإلميان، ولكنه حتت مشيئة اهللا، ونقولإنه ال خي: وحنن نقول

اثنتان يف : (قول النيب صلى اهللا عليه وسلم: ومثله. أن يستباح دمه وماله وعرضه، ولكن ذنبه غليظ
. ر ماومعلوم أن هاتني املعصيتني ال يكف) الطعن يف النسب، والنياحة على امليت: الناس مها م كفر

، ومعلوم أن قتاله ال يصل إىل حد )سباب املسلم فسوق، وقتاله كفر: (ومثل قوله عليه الصالة والسالم
ليس منا من لطم اخلدود وشق اجليوب، ودعا : (قوله صلى اهللا عليه وسلم: ومثله. أنه خيرج من امللة
وأحاديث ) . من غشنا فليس منا(: كقوله) ليس منا: (، واألحاديث الكثرية اليت فيها) بدعوى اجلاهلية
وما أشبه ) من عقد حليته، أو تقلد وتراً، أو استنجى برجيع دابة فإن حممداً بريء منه: (الرباءة كقوله

إن هذه جاءت للزجر عن هذه املعاصي، ومعلوم أنه : نقول. ذلك مما فيه الرباءة من هذا الفعل أو الفاعل
لذين هم من أهل التوحيد من النار، إما بشفاعة الشافعني، جاءت أحاديث تدل على إخراج املسلمني ا

وإما برمحة اهللا تعاىل، فتلك األحاديث تدل داللة واضحة على أنه وإن عمل الكبائر وحنوها ال يصل إىل 
ال إله إال : إنه خيرج من النار من قال: (ويف حديث أيب ذر ملا قال النيب صلى اهللا عليه وسلم. حد الكفر
وإن : وإن زىن وإن سرق؟ قال:  فقال أبو ذر -أن عنده أصل اإلميان: يعين- قلبه ذرة من إميان اهللا، ويف

ومع ذلك فإنه ال جيوز التساهل . فيدل على أنه ال يصل إىل حد الكفر مبثل هذه الذنوب) زىن وإن سرق
فعل احلسنات، ذه الذنوب؛ وذلك ألن التساهل ا واإلدمان عليها يقسي القلب، ويصد عن الطاعة و

وجيرئ على كثرة السيئات، ويضعف اخلوف من اهللا يف القلب، وقد يسبب هذا الضعف ترك 
الواجبات، وارتكاب احملرمات، مما قد يكون سبباً يف الطعن بالشريعة والعيب هلا، واالعتراض على اهللا 

  تعاىل يف حترمي هذا

)٢/٣٠٢(  

  

من االعتراض على اهللا تعاىل، ورد ألحكامه، والطعن يف الشيء، أو إجياب هذا الشيء، وذلك كفر؛ ألنه 
شيء من الشريعة بأنه غري مناسب، أو أنه جور أو حنو ذلك؛ تقول على اهللا، واعتراض عليه؛ فألجل 

ويكثر يف األحاديث الزجر عن صغائر . ذلك ينهى عن اإلصرار على الذنوب حىت ولو كانت صغائر
ة على الوعيد الشديد على بعض الذنوب، ويستشهد العلماء بأدلة الذنوب وعن كبائرها، وتكثر األدل

فيها اهلالك والردى والعذاب ملن فعل هذه الذنوب، وملن أصر عليها، وإذا عرف املسلم ذلك مل يتهاون 
ا ولو كانت ال تصل إىل الكفر؛ خمافة أا مع التساهل ومع االستمرار عليها تقسي قلبه، وتصده عن 

واملسلم إذا ختلى عن السيئة حىت ولو صغرية، وكرهها بقلبه، فبال شك أنه .  معرفة اهللاذكر اهللا وعن
سوف حيب الطاعات ويألفها، وتسهل عليه، وحيب االستكثار منها، وال شك أن اإلقالع عن السيئة 



ا يقبل والبعد عنها، وكثرة احلسنات، وكثرة األعمال الصاحلة مما يرفع اهللا تعاىل به العبد درجات، ومم
منه عبادته، وال شك أن سبب ذلك معرفة عظم ثواب اهللا تعاىل وأجره، حىت يكون بذلك مثابراً مكباً 
على اإلكثار من احلسنات، وحىت يعرف عقاب اهللا وأليم عذابه على إصراره على الكبائر، ولو عذاب 

د اإلنسان عن كل ذلك مما يبع! يوم أو عذاب ساعة أو حنو ذلك، فكيف بعذاب دهور متطاولة؟
  . ......معرفته جبزيل الثواب، ومعرفته بأليم العقاب: املعاصي، أي

  احلكم بغري ما أنزل اهللا، وأقسام أهله
…  

)٢/٣٠٣(  

  

أن احلكم بغري ما أنزل اهللا قد : وهنا أمر جيب أن يتفطن له، وهو: [قال الشارح رمحنا اهللا تعاىل وإياه
إما جمازياً، وإما كفراً : كبرية أو صغرية، ويكون كفراً:  معصيةيكون كفراً ينقل عن امللة، وقد يكون

فإنه إن اعتقد أن احلكم مبا أنزل اهللا غري : وذلك حبسب حال احلاكم. أصغر، على القولني املذكورين
وإن اعتقد وجوب احلكم . واجب، وأنه خمري فيه، أو استهان به مع تيقنه أنه حكم اهللا؛ فهذا كفر أكرب

هللا، وعلمه يف هذه الواقعة، وعدل عنه مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة؛ فهذا عاص، ويسمى مبا أنزل ا
وإن جهل حكم اهللا فيها، مع بذل جهده واستفراغ وسعه يف معرفة . كافراً كفراً جمازياً، أو كفراً أصغر

وال : ( بقولهوأراد الشيخ رمحه اهللا. احلكم وأخطأ، فهذا خمطىء، له أجر على اجتهاده، وخطؤه مغفور
خمالفة املرجئة، وشبهتهم كانت قد وقعت لبعض األولني، ) ال يضر مع اإلميان ذنب ملن عمله: نقول

فاتفق الصحابة على قتلهم إن مل يتوبوا من ذلك، فإن قدامة بن مظعون شرب اخلمر بعد حترميها هو 
لُوا الصالحات جناح فيما طَعموا إِذَا ما اتقَوا لَيس علَى الَّذين آمنوا وعم: وطائفة، وتأولوا قوله تعاىل
 اتحاللُوا الصمعوا ونآماآلية، فلما ذكروا ذلك لعمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه اتفق ] ٩٣:املائدة[و

هو وعلي بن أيب طالب وسائر الصحابة على أم إن اعترفوا بالتحرمي جلدوا، وإن أصروا على 
أخطأت استك احلفرة، أما إنك لو اتقيت وآمنت وعملت : (وقال عمر لقدامة . هلا قتلوااستحال

وذلك أن هذه اآلية نزلت بسبب أن اهللا سبحانه ملا حرم اخلمر، وكان ). الصاحلات مل تشرب اخلمر
اهللا فكيف بأصحابنا الذين ماتوا وهم يشربون اخلمر؟ فأنزل : حترميها بعد وقعة أحد، قال بعض الصحابة

هذه اآلية، وبني فيها أن من طعم الشيء احلرام يف احلال اليت مل حيرم فيها، فال جناح عليه إذا كان من 
  مث إن أولئك الذين فعلوا. املؤمنني املتقني املصلحني، كما كان من أمر استقبال بيت املقدس

)٢/٣٠٤(  

  



ترتِيلُ الْكتابِ * حم:  قدامة يقول لهذلك ندموا وعلموا أم أخطئوا وأيسوا من التوبة، فكتب عمر إىل
ما أدري أي ذنبيك ] ٣-١:غافر[غَافرِ الذَّنبِ وقَابِلِ التوبِ شديد الْعقَابِ * من اللَّه الْعزِيزِ الْعليمِ 

عليه أعظم؟ استحاللك احملرم أوالً أم يأسك من رمحة اهللا ثانياً؟ وهذا الذي اتفق عليه الصحابة هو متفق 
مسعنا أوالً تفصيل القول يف احلكم بغري ما أنزل اهللا، وأنه ينقسم أهله إىل ثالثة ]. بني أئمة اإلسالم

  : ......أقسام
  احلاكمون بغري ما أنزل اهللا مع اعتقادهم أنه أحسن من حكم اهللا

…  

)٢/٣٠٥(  

  

إن احلكم الشرعي ال : أم كفار، وهم الذين يعرفون حكم اهللا وينتقدونه، ويقولون: القسم األول
يناسبنا، أو إن احلكم الشرعي الذي يف القرآن والسنة قدمي، وال يناسب هذا الزمان، فنحن نبتكر 

فهؤالء الذين حيكم أكثرهم بالقوانني الوضعية يف . ونبتدع حكماً يناسب هذا الزمان؛ حىت يوافق احلال
ألحكام الشرعية املأخوذة من الوحيني، ولكن هذا الزمان هم كفار والعياذ باهللا، وذلك أم يعرفون ا

من أين أخذوا قوانينهم اليت حيكمون ا؟ أخذوها من الغربيني، . زهدوا فيها، ورموها خلف ظهورهم
أخذوها من حماكاة األفكار الغربية، ومن زبالة األذهان الغربية، ومما تلقوه عن الغربيني وعن اليونان وعن 

وكان من نتيجتها . مجعوا هلم هذه القوانني ووضعوها، وجعلوا التحاكم إليهاالكفرة واملالحدة، فهم قد 
تعطيل الكثري من احلدود، وتغيري الكثري من األحكام، فمنهم الذين ال جيعلون املال خاصاً، وهم الذين 
يسمون باالشتراكيني وحنوهم، فهؤالء طوائف كثرية يتسمون بأم مسلمون، ويرتعون امللكيات من 

ا، ويستبدون ا، ويتصرفون فيها، ويزعمون أن هذه اشتراكية، وكذبوا وإمنا هي استبدادية، فهذا أهله
كذلك من نتيجة أحكامهم تغيري كثري من الفرائض واملواريث اليت فرضها . من مجلة أحكامهم اجلائرة

نا التفصيل لو ذكرنا اهللا، فهم غريوا فيها وحرموا كثرياً، وأعطوا من ال مرياث هلم، وحنو ذلك، ويطول ب
كذلك من نتيجة أقواهلم تعطيل كثري من احلدود، فالقصاص عندهم ال جيوز، مع أن اهللا تعاىل . ذلك
سواء يف الطرف أو يف النفس، يستبدلون بدله أخذ املال ] ١٧٩:البقرة[ولَكُم في الْقصاصِ حياةٌ : يقول

وكذلك تعطيل حد . دله السجن املؤبد، أو حنو ذلكمن القاتل، أو حنو ذلك حىت يترك، أو يستبدلون ب
. الزنا، حيث أباحوا الزنا إذا كان الزانيان متراضيني؛ ألن هذا شيء ميلكانه، وقد بذاله باختيارمها

وكذلك تعطيل حد اخلمر، حيث إن اخلمر عندهم أمر مباح ليس فيه أي بأس، وأا جائزة، وأن احلكم 
  بتحرميها حكم ظلم وجور،

)٢/٣٠٦(  



  

ال شك أن هذا : نقول. وانتقدوا الشرع يف حترميها، إىل غري ذلك من تفاصيل هذه األحكام الوضعية
 -كما يقولون-كفر، حيث اعترضوا على الشرع وخطئوه، وادعوا أنه قد تغري، وأنه ال يناسب التطور 

كْما لقَومٍ يوقنونَ ومن أَحسن من اللَّه ح: فجعلوا حكمهم أحسن من حكم اهللا، واهللا يقول
هذه مقالة هؤالء الذين جيعلون احلكم بغري ما أنزل اهللا على حسب أهوائهم، فيحكمون ]. ٥٠:املائدة[

ومن : مبا يالئمهم ويتركون حكم اهللا وهم يعرفونه، ويطعنون يف حكم الشرع، ال شك أن هؤالء كفار
لَئفَأُو لَ اللَّها أَنزبِم كُمحي ونَ لَمرالْكَاف مه ٤٤:املائدة[ك. [  

  احلاكمون بغري ما أنزل اهللا هلوى يف نفوسهم
…  

لعذر، أو لضرورة، أو حنو ذلك، : الذين حيكمون به وهم يعرفون أنه حرام، ولكن يقولون: القسم الثاين
 السفر إىل كثري من املسلمني من اإلخوان الصاحلني يضطرون إىل. فهؤالء عصاة، إال إذا كانوا مضطرين

بالد حتكم حبكم الطاغوت الذي هو القوانني الوضعية، مع أن الذين حيكمون ا إما مسلمون وإما غري 
هل أترك حقي يضيع أو أحتاكم إىل : مسلمني، ويكون ألحدهم حق، وإذا كان له حق فماذا يفعل؟ يقول

م حيكمون حبكم الطاغوت، حماكمهم هذه اليت هي قانونية، وأنا أعرف أين صاحب حق، وأنا أعرف أ
ولكين مضطر إىل التحاكم إليهم؛ لعدم وجود حاكم شرعي، ولو تركت حقي لذهب علي، وهو قد ال 
يتساهل به؟ ففي هذه احلال هو معذور؛ حىت ال يضيع حقه، هو معذور إذا ترافع مع خصمه إىل أولئك 

واحلاصل أن . رورة؛ ألنه يف بالدهمالذين حيكمون بالقوانني، ومىت حكموا له أخذ حكمهم، وألزموه ض
الذي حيكم ا وهو يعلم أا حمرمة، ولكن يدعي أنه مضطر إليه أو أا ذنب، وأنه ال يناسب يف هذا 
الوقت، أو ال خيلص له حقه يف هذا اال إال ذا، فهو معذور، ولكن هو مذنب، حيث إنه تعاطى 

  .ورة فلعله معذورالشيء الذي اضطره إىل ذلك، وأما إذا كانت ضر
  اتهد املخطئ يف احلكم

…  

)٢/٣٠٧(  

  

الذي اجتهد يف طلب إصابة احلق ولكنه مل يصبه، فحكم باجتهاده، فهذا معذور، وهو : القسم الثالث
عرفنا أن منها ما هو . هذه أقسام من حيكم بغري ما أنزل اهللا. الذي له أجر على اجتهاده، ويغفر خطؤه

مسعنا قصة قدامة بن مظعون يف عهد عمر رضي اهللا عنه، . فر، ومنها ما هو عذرمعصية، ومنها ما هو ك
كان قدامة وبعض املسلمني يف الشام، والشام يكثر فيها صناعة اخلمر، وكانوا يف الشام ويف مصر 



جيلسون فيها يدعون إىل اهللا، ويعلمون من دخل يف اإلسالم، وكانوا جيالسون أولئك، فعند ذلك يروم 
ون اخلمر، فقدامة واثنان معه شربوها، وتأولوا هذه اآلية اليت يف سورة املائدة، ملا ذكر اهللا حترمي يشرب
* إِنما الْخمر والْميِسر واَألنصاب واَألزالم رِجس من عملِ الشيطَان فَاجتنِبوه لَعلَّكُم تفْلحونَ : اخلمر

الش رِيدا يمنِ إِنعو كْرِ اللَّهذ نع كُمدصيِسرِ ويالْمرِ ومي الْخاَء فضغالْبةَ واودالْع كُمنيب عوقطَانُ أَنْ يي
لَيس علَى الَّذين آمنوا وعملُوا : ، مث قال بعد ذلك] ٩١-٩٠:املائدة[الصالة فَهلْ أَنتم منتهونَ 

 اتحالوا الصنسأَحا وقَوات وا ثُمنآما وقَوات ثُم اتحاللُوا الصمعوا ونآما وقَوا اتوا إِذَا مما طَعيمف احنج
 ِسنِنيحالْم بحي اللَّها ونتقي ونؤمن وحنسن : فظنوا أن هذه باق حكمها فقالوا] ٩٣:املائدة[ونشر
وملا . علينا حرج، فهذا تأويل منهم، فهم ظنوا أن شرا ال ينايف اإلميان فشربوهاويغفر لنا، وال يكون 
 أمر أن جيلدوا حىت ولو كانوا من مشاهري املسلمني، فجلدوا -وكان رجالً غيوراً-وصل اخلرب إىل عمر 

، وإن إن وقعوا فيها عن معصية فعليهم اجللد: حد اخلمر، ولكن سأل األمري هناك وهو أبو عبيدة فقال
أصروا واعتقدوا أا حالل مباحة فعليهم القتل؛ وذلك ألم أباحوا ما حرم اهللا، مع التصريح بتحرميها 

  يف اآلية، فمن

)٢/٣٠٨(  

  

أباح شيئاً حرمه اهللا حىت ولو مل يتناوله فقد خالف النصوص، فيحكم بردته، ولكنهم تعللوا بأم شبه 
أخطأت استك احلفرة، أما إنك : ( وقال عمر رضي اهللا عنه لقدامة .عليهم، وظنوا أن يف هذه اآلية دليالً

، فاإلميان والعمل الصاحل والتقوى واإلحسان )لو اتقيت وآمنت وعملت الصاحلات وأحسنت ما شربتها
زواجر تزجر عن هذه املنكرات، مث بني هلم أن هذه اآلية نزلت يف الذين ماتوا وهم يشربوا قبل 

: وا يف غزوة أحد أو بدر أو غريها قبل أن حترم اخلمر نزل فيهم ملا قال املسلمونالتحرمي، الذين قتل
لَيس علَى الَّذين : كيف بفالن مات وهي يف بطنه؟ قتل شهيداً وهو يشرا، كيف حالتهم؟ فأنزل اهللا

فيما سوف :  طعموا، مل يقلفيما قد: يعين] ٩٣:املائدة[آمنوا وعملُوا الصالحات جناح فيما طَعموا 
يف الشيء الذي : فدل على أن املراد)) فيما طعموا : (( يطعمون، أو فيما يأكلون أو يشربون، بل قال

وحىت أنتم الذين نزل حترميها وأنتم أحياء وكنتم تشربوا، ما قد طعمتموه قبل . قد طعموه قبل التحرمي
فاحلاصل أن عمر رضي اهللا .  وتوبوا إىل اهللا وأقلعوا عنهاالتحرمي قد عفي عنه، فاستقبلوا وقتاً جديداً،

بل هي حرام، : عنه بني أم إن اعتقدوا أا حالل فقد خالفوا النصوص، فهذا يعترب ردة، وإن قالوا
وذا . ولكنا شربناها بتأويل، فهذه معصية ال خترج من امللة، ولكن فيها حد اخلمر الذي شرعه اهللا

الزنا : احلرام املعروف من الدين بالضرورة فإنه يكفر، حىت ولو مل يفعله، فمن قاليعرف أن من استحل 
حالل إذا كان الزانيان متراضيني، وال حرج فيه؛ ألنه شيء من اإلنسان، وقد بذلت املرأة نفسها، وقد 



لك ألنه هذا قد كفر، ولو مل يزن هو؛ وذ: نقول! بذل الرجل نفسه، فال حرج عليهما فيما فعال وال إمث
الربا الذي ذكره اهللا يف القرن مباح، وال إمث فيه، كما حكى اهللا عن : ومن قال مثالً. أحل حراماً

  يكفر ولومل يأكل: نقول] ٢٧٥:البقرة[إِنما الْبيع مثْلُ الربا : املشركني قوهلم

)٢/٣٠٩(  

  

 وجعله جيوز بالتراضي، ما دام أن الربا، ولو مل يتعامل به، إذا أباحه واستحله، وجعله مثل البيع،
املتعاقدين متراضيان؛ ويعترب بذلك مرتداً، ففرق بني من فعل املعصية وهو يعرف أا معصية، ومل 

  .يستحلها، وبني من فعلها وهو مستحل هلا، أو استحلها ولو مل يفعلها؛ فإنه يكفر
  ]٤٠[شرح العقيدة الطحاوية 

متان، وقد ضل فيهما اخلوارج واملعتزلة من جانب، واملرجئة من اخلوف والرجاء عبادتان قلبيتان عظي
  .جانب آخر، وهدى اهللا أهل السنة ملا اختلفوا فيه من احلق بإذنه

  العقائد املختلفة يف اخلوف والرجاء
…  

)٢/٣١٠(  

  

، وال ونرجو للمحسنني من املؤمنني أن يعفو عنهم، ويدخلهم اجلنة برمحته: (قوله: [قال الشارح رمحه اهللا
وعلى املؤمن أن ). نأمن عليهم، وال نشهد هلم باجلنة، ونستغفر ملسيئهم، وخناف عليهم، وال نقنطهم

أُولَئك الَّذين يدعونَ يبتغونَ : يعتقد هذا الذي قاله الشيخ رمحه اهللا يف حق نفسه ويف حق غريه، قال تعاىل
بأَقْر مهيلَة أَيسالْو هِمبذُوراً إِلَى رحكَانَ م كبر ذَابإِنَّ ع هذَابافُونَ عخيو هتمحونَ رجريو 

: ، وقال تعاىل]١٧٥:آل عمران[فَال تخافُوهم وخافُونِي إِنْ كُنتم مؤمنِني : ، وقال تعاىل]٥٧:اإلسراء[
 قُونفَات ايإِي٤١:البقرة[و[وقال تعاىل ، : ايإِيو ونبهفَار]وقال تعاىل]٤٠:البقرة ، : مهوشخفَال ت
* إِنَّ الَّذين هم من خشية ربهِم مشفقُونَ: ومدح أهل اخلوف فقال تعاىل] ١٥٠:البقرة[واخشونِي 

والَّذين يؤتونَ ما آتوا وقُلُوبهم وجِلَةٌ * ونَ والَّذين هم بِربهِم ال يشرِكُ* والَّذين هم بِآيات ربهِم يؤمنونَ 
ويف ]. ٦١-٥٧:املؤمنون[أُولَئك يسارِعونَ في الْخيرات وهم لَها سابِقُونَ * أَنهم إِلَى ربهِم راجِعونَ 

الَّذين يؤتونَ ما آتوا و! (( يا رسول اهللا: قلت(املسند والترمذي عن عائشة رضي اهللا عنها قالت 
ال يا ابنة الصديق ، : أهو الذي يزين ويشرب اخلمر ويسرق؟ قال] ٦٠:املؤمنون))[وقُلُوبهم وجِلَةٌ 

 -واهللا-عملوا : ، قال احلسن رضي اهللا عنه) ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق وخياف أال يقبل منه



عليهم، إن املؤمن مجع إحساناً وخشية، واملنافق مجع إساءة بالطاعات، واجتهدوا فيها، وخافوا أن ترد 
إِنَّ الَّذين آمنوا والَّذين هاجروا وجاهدوا في سبِيلِ اللَّه أُولَئك يرجونَ : وقد قال تعاىل. انتهى. وأمناً

يمحر غَفُور اللَّهو ة اللَّهمحر  

)٢/٣١١(  

  

فالرجاء إمنا يكون مع اإلتيان ! يف جعل رجاءهم مع إتيام ذه الطاعاتفتأمل ك] ٢١٨:البقرة[
  ]. ......باألسباب اليت اقتضتها حكمة اهللا تعاىل
  عقيدة أهل البدع يف اخلوف والرجاء

…  
: وهنا طائفتان منحرفتان. وجل القلب من عذاب اهللا: واخلوف. هو تعلق القلب برمحة اهللا: الرجاء

ال تضر الذنوب، ومهما كثرت املعاصي فإا ال تضر، ما دام : وا جانب الرجاء، وقالواطائفة املرجئة غلب
: الوعيدية: والطائفة الثانية غلبوا جانب اخلوف، ويسمون. أن اإلنسان مؤمن، ال يضر عندهم ذنب

م قد إ: وهم اخلورج واملعتزلة الذين خيلدون أصحاب الكبائر يف النار، وال جيعلون هلم توبة، ويقولون
  .ال يوفقون للتوبة، وأم ال خيرجون من النار، فهؤالء غلبوا جانب اخلوف

  عقيدة أهل السنة يف اخلوف والرجاء
…  

)٢/٣١٢(  

  

أن على اإلنسان أن يكون جامعاً بني اخلوف : أهل السنة يأمرون باجلمع بني اخلوف والرجاء، أي
ا، وقرأت لبعضهم، أنه مثل احملبة واخلوف عليك أن تسوي بينهم: والرجاء، فمن العلماء من يقول

احملبة رأس الطائر، واخلوف والرجاء جناحاه، فإذا قطع رأسه مات، وإذا قطع أحد : والرجاء بطائرٍ، فقال
جناحيه حتسر، وإذا كمل اجلناحان والرأس مت الطريان، فهكذا تكون احملبة حاملة لإلنسان على 

اء حيمله على البعد عن اليأس وعن القنوط، ويعلق قلبه برمحة العبادات، اجلناح األول الذي هو الرج
واجلناح الثاين الذي هو اخلوف حيمله على البعد عن اآلثام، مبعداً له عن املعاصي وعن الذنوب . ربه

فإذا تذكر سعة رمحة اهللا ومغفرته وفضله وجوده وإحسانه، وحمبته للتائبني من . وعن اإلصرار عليها
وإذا قرأ اآليات اليت فيها اخلوف والعقاب . للذنوب مجيعاً برد قلبه، ورجا رمحة ربهعباده، ومغفرته 

واألمل والغضب والنار وشديد البطش وحنو ذلك فزع من املعاصي وابتعد عنها، وتاب وأقلع، وحذر من 



يف كثري عقوبتها، فهو دائماً يقرأ هذه وهذه، ولعل هذا هو السبب يف أن اهللا يقرن بني اخلوف والرجاء 
وأَنَّ عذَابِي هو الْعذَاب اَألليم * نبئْ عبادي أَني أَنا الْغفُور الرحيم : من اآليات، مثل قول اهللا تعاىل

فاآلية األوىل فيها الرمحة، حىت ال يغلب على العاصي اليأس، واآلية الثانية فيها ] ٥٠-٤٩:احلجر[
لقلب وحنوه التساهل باملعاصي وحنوها، فخوفه حيمله على البعد عن اخلوف؛ حىت ال يغلب على قاسي ا

قول اهللا : ومثله. السيئات، ورجاؤه حيمله على اإلكثار من التوبة رجاء أن تقبل حسناته وأن تغفر سيئاته
لذو مغفرة : ((قوله] ٦:الرعد[قَابِ وإِنَّ ربك لَذُو مغفرة للناسِ علَى ظُلْمهِم وإِنَّ ربك لَشديد الْع: تعاىل

يف )) لشديد العقاب: ((هذه يف الرمحة، فال تيئس من الرمحة وال تقنط منها، وقوله)) للناس على ظلمهم
  :ومثلها. عدم التساهل باملعصية؛ فإن اهللا شديد العقاب

)٢/٣١٣(  

  

قد يئس، وانقطع رجاؤه، وظن أنه اآلية اليت استشهد ا عمر رضي اهللا عنه ملا بلغه أن قدامة بن مظعون 
غَافرِ الذَّنبِ وقَابِلِ التوبِ شديد الْعقَابِ : ليس له توبة، فكتب إليه اآلية اليت يف أول سورة غافر

شربك : ال أدري أي ذنبيك أعظم: (فقال له عمر . املغفرة، والعقاب: مجع اهللا بني األمرين] ٣:غافر[
إِنه ال ييئَس من روحِ اللَّه إِلَّا الْقَوم الكَافرونَ : اهللا تعاىل يقول) وح اهللاللخمر أوالً، أو يأسك من ر

بني اليأس، وبني : فأنت إذا يئست فقد بلغت هذه الرتبة، فاإلنسان بني هاتني املرتبتني] ٨٧:يوسف[
: نه آمن، واهللا تعاىل يقولهو أن يكثر من الذنوب وكأ: األمن، فال يكون آيساً وال يكون آمناً، اآلمن

املسلم يكون جامعاً بني : إذاً]. ٩٩:األعراف[أَفَأَمنوا مكْر اللَّه فَال يأْمن مكْر اللَّه إِلَّا الْقَوم الْخاسرونَ 
بني اخلوف، حبيث ال يعصي، وبني األمن حبيث ال ييئس، األمن الذي ال يوصله إىل التهاون : األمرين
. ، يكون آمناً، ولكن ليس أمناً من مكر اهللا، ولكن آمنا بفضل اهللا، ويكون راجياً لرمحة اهللاباملعاصي

: الذين يقعون يف كبائر ومعاص من زنا ومن سرقة ومن قتل ومن فواحش، كثري منهم إذا نصحته يقول
 وقد أنا قد عملت كذا وكذا، وقد شربت اخلمور، وقد تركت الصلوات مدة طويلة، وقد قسا قليب،

أنا ال تقبل توبيت، وال تعمين الرمحة، أنا مقدم على العذاب، أنا من أهل النار كائن ما ... فعلت وفعلت
هذا هو ] ٥٦:احلجر[ومن يقْنطُ من رحمة ربه إِلَّا الضالُّونَ : فهذا من الذين قال اهللا فيهم. كان

لت الذنوب والكبائر فال تعمين الرمحة، وال يصلين ما دمت فع: القنوط، وهو قطع الرجاء، كأنه يقول
العفو، وال تبلغين رمحة اهللا، أنا مقدم على النار، أنا آيس من الرمحة وحنو ذلك، يقوله بلسانه واهللا أعلم 

أنه ألف املعاصي، وشب ونشأ عليها، وصعب عليه تركها، فألجل ذلك : مبا يف قلبه، ولعل السبب
  اعتذر ذا العذر

)٢/٣١٤(  



  

فهؤالء ال شك أم قد وصلوا إىل هذه الرتبة اخلطرة، وهي اليأس والقنوط، . الذي هو أفسد من الفعل
وهناك طائفة . أو التساهل باملعاصي، حىت اعتقدوا أم مقدمون على النار، جازمون بأم من أهل النار

رمحة اهللا : لرمحة، وقالواأخرى جتدهم يكثرون من املعاصي، ويكبون عليها، وإذا نصحتهم تعلقوا با
واسعة، اهللا يغفر الذنوب مجيعاً، اهللا وسعت رمحته كل شيء، اهللا غفور رحيم، ويتعلقون بالرمحة، فهؤالء 

] ٩٩:األعراف[أَفَأَمنوا مكْر اللَّه فَال يأْمن مكْر اللَّه إِلَّا الْقَوم الْخاسرونَ : آمنون، دخلوا يف قول اهللا
دهم يترك العبادات، ويقترف احملرمات، ويكثر من السيئات، وال يهاب اإلقدام عليها، ويتعلق فتجد أح

فكثر ما : ال يضر مع اإلميان ذنب، ويقول أحدهم: بالرمحة، فمثل هذا على طريقة املرجئة، الذين يقولون
واون بعقوبة استطعت من اخلطايا إذا كان القدوم على كرمي ال شك أن مثل هذا قد أمن مكر اهللا، 

ال تأمن أن يأتيك األجل وأنت على هذا التفريط، وأنت متساهل حبدود اهللا وحبقوقه، ال : اهللا، ونقول له
تأمن أن هذه املعاصي تطمس قلبك وتقسيه وحتول بينه وبني املعرفة، وحتول بينه وبني التلذذ بالطاعة؛ 

نت على هذه الذنوب مصر عليها فماذا تكون إذا أتاك األجل وأ! فتبقى طريداً شريداً والعياذ باهللا
حيلتك؟ هل لك استطاعة يف الصرب على النار؟ هل تصرب على عذاب اهللا ولو حلظة؟ حىت نار الدنيا لو 

تذكر أنه قد يعذبك حيث استهنت ! عذبت ا ماذا يكون صربك يف نار الدنيا؟ فكيف بنار اآلخرة؟
 واونت بنظر اهللا عز وجل، واونت بعقابه، فال تأمن أن حبقوقه وحبدوده، وأقدمت على هذه املعاصي،

وعلى . يعاقبك على هذا، ولو كنت موحداً ولو كنت مؤمناً وحنو ذلك، ال تتهاون حبدود اهللا وال بعقابه
الذين يبيحون املعاصي ويكثرون منها :  طريقة املرجئة-:فقد ظهر لنا ذم هاتني الطريقتني: كل حال

  الذين يكفرون بالذنوب،: وطريقة اخلوارج واملعتزلة.  جانب الرجاءوحيلوا، ويغلبون

)٢/٣١٥(  

  

هي أن يكون املسلم خائفاً : الطريقة الوسط بينهما. وحيرمون العاصي من املغفرة يف اآلخرة، وحنو ذلك
الَّذين يدعونَ أُولَئك : راجياً، كما مجع اهللا بينهما يف هذه اآلية اليت يف سورة اإلسراء، وهي قوله تعاىل

 هذَابافُونَ عخيو هتمحونَ رجريو بأَقْر مهيلَةَ أَيسالْو هِمبونَ إِلَى رغتبيرجون] (٥٧:اإلسراء[ي (
فجمعوا بني رجاء الرمحة حىت تربد قلوم عن اليأس، وخوف العذاب حىت ال يأمنوا من مكر ) خيافون(

لرجاء على إحسان الظن باهللا، وحيملهم اخلوف على احلذر من سخط اهللا، وعن البعد اهللا، حىت حيملهم ا
عن معاصيه من صغائر وكبائر، وحيملهم على األعمال الصاحلة اليت تقرم إىل اهللا، هذا وجه اجلمع بني 

  .اخلوف والرجاء



  عقيدة املسلم يف اخلوف والرجاء يف حق نفسه وغريه
…  

)٢/٣١٦(  

  

سلمني اخلوف والرجاء؛ اخلوف من عذاب اهللا، والرجاء برمحة اهللا، ونتيجة هذا أن اإلنسان من عقيدة امل
ال يأمن من عذاب اهللا ومن مكره، وال ييئس من روح اهللا وال يقنط من رمحته، بل جيمع بينهما، ويكون 

 نفسي إنين مذنب، وإنين مقصر، وأخاف على: ذلك يف نفسه وكذلك يف غريه، ففي نفسه خياف، يقول
من عذاب اهللا، وأخاف من مقته، ولكن ال حيمله هذا اخلوف على القنوط، بل يضيف إىل اخلوف 

وقد ذكر العلماء أنه يف حالة الصحة يغلب جانب اخلوف؛ حىت يدفعه إىل استقالل أعماله . الرجاء
: د يف حديثفيستكثر ويتوب، وأما عند االحتضار ويف حالة املرض فاألوىل أن يغلب جانب الرجاء، ور

رجاء أنه إذا مات وهو على تلك احلال أن يتغشاه اهللا ) ال ميوت أحدكم إال وهو حيسن الظن بربه(
، فإذا مات وهو على ذلك ) أنا عند ظن عبدي يب، فليظن يب ما شاء: (برمحته، ويصدق عليه احلديث

كون خائفاً راجياً، حيمله اخلوف هذا بالنسبة إىل اإلنسان يف نفسه، ي. رجي له أن يعمه اهللا تعاىل برمحته
على أن حيتقر أعماله، وحيمله الرجاء على أن يعلق قلبه بربه، وعلى أال ينقطع رجاؤه، وال يقنط من 

فالن تويف وهو على اإلسالم، خناف عليه من : كذلك يف حق غريه، ختاف عليه وترجو له، فتقول. رمحته
فاحملسنون الذين يظهر من .  وخناف على املسيئنيالعذاب، ونرجو له الثواب، أو نرجو للمحسنني،

أعماهلم الصاحلة أم من أهل اخلري، ترجو هلم الثواب، وترجو هلم اجلنة، وترجو هلم املغفرة، وتأمل أن 
واملسيئون الذين ماتوا وهم . يكونوا من أهل اخلري، وأن يكونوا من أهل الطواعية، وأن حيظوا بالثواب

خنشى عليهم أن يقعوا يف العذاب، أو أن : وهم على إساءم وعلى سيئام، تقولعلى إساءة، أو باقون 
ذكر ذلك العلماء حىت يف كتب األحكام، يف آخر اجلنائز من كتب الفقهاء . يدركهم عذاب اهللا ونقمته

نرجو للمحسنني الذين ماتوا وهم من أهل اإلميان واإلحسان، نرجو هلم اخلري، ولكن ال جنزم : يقولون
  بأم من أهل اجلنة، ولكن نرجو ونغلب جانب الرجاء،

)٢/٣١٧(  

  

وخناف على املسيئني الذين ماتوا وهو مصرون على بعض السيئات، أو من أهل اإلساءة ومن أهل 
التقصري يف األعمال خناف عليهم، ولكن ال جنزم هلم بالنار، وال جنزم هلم بدخول العذاب، وإمنا خنشى 

د ستروا أنفسهم، ومل يظهر لنا منهم هذا وهذا، ولكنهم يف الظاهر مسلمون، ومن وأما الذين ق. عليهم



أهل السنة ومن أهل اخلري، فهؤالء ال جيوز أن نظن م ظناً سيئاً، بل يستحب أن يظن م الظن احلسن، 
 :يستحب أن حيسن الظن باملسلم الذي ظاهره اإلسالم، ومل يبد لنا منه ما يوجب سوء الظن، فنقول

  .حنسن الظن به، ونرجو له اخلري يف حياته وبعد مماته
  اجلمع بني اخلوف والرجاء

…  
املسلم جيمع بني اخلوف والرجاء، واألدلة على ذلك كثرية، ومنها األدلة اليت فيها أن اإلنسان دائماً 

إِنَّ : ، مثل قولهأن اهللا كلما ذكر اجلنة ذكر النار، كلما ذكر عذابه ذكر ثوابه: يكون خائفاً راجياً، منها
آيتان متتابعتان، ذكر النعيم حىت يرجو ] ١٤-١٣:االنفطار[وإِنَّ الْفُجار لَفي جحيمٍ * اَألبرار لَفي نعيمٍ 

املسلم، ويدفعه الرجاء على الطلب، مث ذكر بعده اجلحيم حىت خيشى وحىت خياف، ويدفعه اخلوف على 
كذا يف الكثري من السور، كلما ذكر اهللا أهل اجلنة ذكر أهل االبتعاد عن أسباب دخول اجلحيم، وه

إِنَّ للْمتقني مفَازا : ، قال بعد ذلك] ٢١:النبأ[إِنَّ جهنم كَانت مرصادا : النار، أو بالعكس، مثل قوله
وأَما : قال بعد ذلك] ٣٨-٣٧:زعاتالنا[وآثَر الْحياةَ الدنيا * فَأَما من طَغى : ، ومثل قوله] ٣١:النبأ[

كثرياً ما يذكر اهللا تعاىل ثواب هؤالء، ] ٤٠:النازعات[من خاف مقَام ربه ونهى النفْس عنِ الْهوى 
  .وعقاب هؤالء؛ ليكون املؤمن خائفاً راجياً، سواء يف نفسه، أو يف بين جنسه

  متعلقات اخلوف
…  

)٢/٣١٨(  

  

كيف أخافه؟ : خف اهللا، أال ختاف اهللا؟ قد تقول: خلوف من بطش اهللا وعذابه، إذا قيلاخلوف يتعلق با
ختاف من أن يغضب، ختاف من أن يعاقب، ختاف من أن يبطش بك، فإنه شديد العقاب ملن : فيقال

أما ختاف العذاب؟ أما ختاف النار؟ أما : قد يتعلق اخلوف بالعذاب، فيقال. عصاه، وملن خرج عن طاعته
أما ختاف أهوال القيامة؟ أما ختاف هول : اف عقاب اهللا؟ قد يتعلق اخلوف باألهوال، فيقال مثالًخت

: خف اهللا، وخف النار، وخف هول املطلع، النتيجة واحدة، وهي: املطلع؟ الكل مبعىن واحد، إذا قيل
م مثالً للخوف وقد ضرب النيب صلى اهللا عليه وسل. أن من خاف فإنه يهتم ملا خاف منه، ويبتعد عنه

من خاف أدجل، ومن أدجل بلغ : (باخلوف احلسي يف الدنيا، يف حديث عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه قال
أن اخلوف يف : إنه مثل حسي، يعين: وهذا قلنا) املرتل، أال إن سلعة اهللا غالية، أال إن سلعة اهللا اجلنة

ى قدميه، وضرب طريقاً بعيداً، وهذا الطريق إنسان سافر وحده عل: الدنيا قد يكون خوفاً حسياً، مثالً
فيه خماوف، فيه قطاع طريق، وفيه سباع، وفيه هوام، وهو وحده، وليس معه أسلحة يدفع ا هؤالء 



القطاع، فماذا يفعل؟ ال شك أنه يف حالة سريه يكون حذراً غاية احلذر، وال شك أنه يسري يف الوقت 
حني الوقت الذي يكون قطاع الطريق فيه غافلني أو نائمني أو الذي يهدأ الناس فيه، ويغفلون فيه، يت

 ومن أدجل بلغ -هي السري بالليل: الدجلة-من خاف أدجل : (مشتغلني حباجتهم، أو حنو ذلك، فلذلك قال
يف القدمي كان اإلنسان يقطع املسافات الطويلة على األرجل وعلى الرواحل يف أيام، لكن مع ). املرتل

لطريق فإنه يسري يف الليل مخس ساعات أو عشر ساعات يف غفلة الناس، وإذا جاء وجود اخلوف يف ا
النهار كمن واختفى حىت يظلم الليل عليه، حىت ال يتعرض له أحد، ميضي عليه يومان أو ثالثة أيام وإذا 

من من خاف : كذلك أيضاً). ومن أدجل بلغ املرتل(هو قد قطع هذه املسافة حىت يبلغ مرتله الذي قصده 
  اهللا تعاىل فإنه يهرب من أسباب عذابه، من خاف من

)٢/٣١٩(  

  

  .النار هرب منها، من خاف من عذاب اهللا هرب من أسبابه، كما أن من رجا شيئاً طلبه
  عالمة اخلوف والرجاء

…  
أما ترجو ربك؟ : صدق الطلب وصدق املواصلة، فإذا قلت إلنسان: الرجاء الصادق له عالمة، وهي

: البد أن تقول له. بلى، أنا راجٍ له: رجوه، أال ترجو رمحة اهللا؟ أال ترجو ثوابه وجنته؟ فيقولأنا أ: فيقول
هو الطلب، من رجا شيئاً طلبه، إذا كنت ترجو اجلنة فالبد أن : أين عالمة الرجاء؟ عالمة صدق الرجاء

و ثواب اهللا وأرجو رمحته أنا أرج: تبذل هلا مثناً، ومثنها هو احلسنات واألعمال الصاحلة، فأما من يقول
وأرجو جنته، ولكنه ال يقدم هلا مثناً، فإنه ال حتصل له هذه اجلنة، فهي غالية، ليست رخيصة، والبد هلا 

إين أخاف : يا سلعة الرمحن لست رخيصة بل أنت غالية على الكسالن كذلك نقول ملن يقول. من مثن
أين عالمة اخلوف؟ البد للخوف : اف النار، نقول لهبلى؛ أخ: أما ختاف النار؟ فإن قال: النار، نقول له

أن رب من أسباب دخوهلا، وهي السيئات، وتبتعد عنها، فإذا ابتعدت عن : من عالمة، فعالمة ذلك
السيئات، وتركت املخالفات، والزمت الطاعات حق املالزمة، يصدق عليك أنك من اخلائفني حقاً، فإذا 

مع ذلك تكثر من الذنوب، وتكثر من السيئات، وال ختاف من أنا خائف من العذاب، وأنت : قلت
أن اجلنة قد أخرج منها أبونا آدم بذنب واحد، قال -!عبد اهللا-تذكر . عاقبتها، فلست بصادق حينئذ 

آدم أخرج من اجلنة بذنب واحد، وأنتم تعملون الذنوب وتكثرون منها، وترجون ا : (بعض السلف
يا ناظراً يرنو بعيين راقد ومشاهد لألمر غري مشاهد تصل :  بعضهموقال يف ذلك!). دخول اجلنة

الذنوب إىل الذنوب وترجتي درج اجلنان ا وفوز العابد ونسيت أن اهللا أخرج آدم منها إىل الدنيا بذنب 
  !واحد ال شك أن اخلوف قليل يف قلوبنا، وكذلك الرجاء غري حمقق يف صدورنا، واهللا املستعان



  متعلقاتهحقيقة الرجاء و
…  

)٢/٣٢٠(  

  

إِنَّ الَّذين آمنوا والَّذين هاجروا وجاهدوا في : وقد قال اهللا تعاىل: [قال املصنف رمحنا اهللا تعاىل وإياه
 يمحر غَفُور اللَّهو ة اللَّهمحونَ رجري كلَئأُو بِيلِ اللَّهفتأمل كيف جعل رجاءهم مع ]. ٢١٨:البقرة[س

إميام ذه الطاعات، فالرجاء إمنا يكون مع اإلتيان باألسباب اليت اقتضتها حكمة اهللا تعاىل، وشرعه 
ولو أن رجالً له أرض يؤمل أن يعود عليه من مغلها ما ينفعه، فأمهلها ومل حيرثها . وقدرته وثوابه وكرامته

عاهد األرض؛ لعده الناس من أسفه ومل يبذرها، ورجا أنه يأيت من مغلها مثل ما يأيت من حرث وزرع وت
السفهاء، وكذا لو رجا وحسن ظنه أن جييئه ولد من غري مجاع أو يصري أعلم أهل زمانه من غري طلب 

فكذلك من حسن ظنه، وقوي رجاؤه يف الفوز بالدرجات العلى، . العلم وحرص تام وأمثال ذلك
ومما ينبغي أن يعلم . ثال أوامره، واجتناب نواهيهوالنعيم املقيم من غري طاعة وال تقرب إىل اهللا تعاىل بامت

سعيه يف : الثالث. خوفه من فواته: الثاين. حمبة ما يرجوه: أحدها: أن من رجا شيئاً، استلزم رجاؤه أموراً
وأما رجاء ال يقارنه شيء من ذلك، فهو من باب األماين، والرجاء شيء . حتصيله حبسب اإلمكان

وقال .  خائف، والسائر على الطريق إذا خاف أسرع السري خمافة الفواتفكل راج. واألماين شيء آخر
، فاملشرك ال ترجى له ]٤٨:النساء[إِنَّ اللَّه ال يغفر أَنْ يشرك بِه ويغفر ما دونَ ذَلك لمن يشاُء : تعاىل

، إن شاء اهللا غفر له وإن شاء املغفرة؛ ألن اهللا نفى عنه املغفرة، وما سواه من الذنوب يف مشيئة اهللا
ديوان ال يغفر اهللا منه شيئاً، : الدواوين عند اهللا يوم القيامة ثالثة دواوين: (ويف معجم الطرباين. عذبه

مظامل : ، وديوان ال يترك اهللا منه شيئاً، وهو))إِنَّ اللَّه ال يغفر أَنْ يشرك بِه : (( وهو الشرك باهللا، مث قرأ
  وقد اختلفت). ظلم العبد نفسه بينه وبني ربه:  بعضهم بعضاً، وديوان ال يعبأ اهللا به، وهوالعباد

)٢/٣٢١(  

  

: عبارات العلماء يف الفرق بني الكبائر والصغائر، وستأيت اإلشارة إىل ذلك عند قول الشيخ رمحه اهللا
أن الكبرية قد : تفطن له، وهوولكن مث أمر ينبغي ال، )وأهل الكبائر من أمة حممد يف النار ال خيلدون(

يقترن ا من احلياء واخلوف واالستعظام هلا ما يلحقها بالصغائر، وقد يقترن بالصغرية من قلة احلياء، 
وعدم املباالة، وترك اخلوف واالستهانة ا ما يلحقها بالكبائر، وهذا أمر مرجعه إىل ما يقوم بالقلب، 

مسعنا أن الرجاء هو حمبة ]. ن يعرف ذلك من نفسه وغريهوهو قدر زائد على جمرد الفعل، واإلنسا



أما متعلق الرجاء، فإنه قد يتعلق باهللا تعاىل، وقد . الشيء وطلبه، وترك أضداده، أو ترك ما يعوق عنه
: ويقال. هذا يرجو رمحة اهللا: ويقال. أنت ترجو ربك: يتعلق بثوابه، وقد يتعلق ببعض خلقه، فيقال مثالً

مسعنا أنه البد ملن رجا أن يعمل، وضرب . ، رجاء الشيء حمبته واألمل يف أن حيصل لههذا يرجو اجلنة
أنا أرجو أن يكون هلا مثرة، وأن : لو كان إنسان له أرض وأمهلها، وقال: الشارح لذلك أمثلة، قال

: فهل يكون هذا حمقاً؟ يقول الشارح. يكون هلا بذرة، مثل الذي حرث أرضه أو غرسها أو بىن فيها
إذا كنت ترجو منها مثراً، إذا كنت ترجو منها غلة ! لعده الناس سفيهاً، كيف ترجو مثرا وقد أمهلتها؟

فالبد أن تفعل السبب الذي حتصل منه الغلة، وهو احلرث والسقي والغرس واإلصالح أو البناء واحلفر 
أو ! لد وهو مل يتزوج؟كيف يرجو اإلنسان الو: واألمثلة األخرى أيضاً واضحة، يقول. وما أشبه ذلك

كيف يرجو الشبع وهو مل يتناول طعاماً، أو الري وهو مل يشرب شراباً يدفع : نقول يف األشياء احملسوسة
فهكذا الذي يرجو السعادة البد أن يفعل أسباا، ! به الظمأ، أو الرزق وهو مل يطلبه ويفعل أسبابه؟

 تعاىل ويرجو ثوابه يعمل سبباً حيصل به على ما والذي يرجو اجلنة يبذل مثنها، والذي يرجو رمحة اهللا
  .رجاه، هذا ما يتعلق بالرجاء

  أسباب اخلوف
…  

)٢/٣٢٢(  

  

مؤلف املنت ذكر اخلوف والرجاء، وأن اخلوف على من فعل كبرية، فنخاف على أهل الكبائر، خناف 
ان قد فعل ذنباً، وهذا عليهم إذا ماتوا وهم على كبائرهم، وكذلك خياف اإلنسان من عقاب اهللا، إذا ك

اخلوف حيمله على ترك ذلك الذنب، سواء كان كبرياً أو صغرياً، ومعلوم أن اخلوف هو الوجل والفزع 
الذي حيمله على أن يترك هذا الذنب ويتوب منه ويقلع عنه، وال يعود إليه، فإذا كان كذلك فهو خوف 

ه وال توجبه وهي ما دون الشرك، والذنوب اليت تسبب العذاب وتوجبه كالشرك، أو تسبب. صادق
والذي دون الشرك من الذنوب هي إما صغائر وإما كبائر، واإلصرار على الصغرية يصريها كبرية؛ 

وذلك ألن من اون بذنب ولو كان صغرياً وأصر واستمر عليه، دل إصراره واونه به على احتقاره 
ا تصبح عظيمة ال يبقى هلا يف قلبه قدر، للذنوب، ومن احتقر الذنوب أصبحت يف نفسه عظيمة، وكو

وأكرب الذنوب . فيتهاون بالذنوب، ويكثر من فعلها، وتتراكم عليه ولكه، كما ورد ذلك يف األحاديث
إِنَّ اللَّه ال يغفر أَنْ يشرك : وأكرب الكبائر هو الشرك، وهو يوجب دخول النار؛ ألن اهللا ذكر أنه ال يغفره

 ديوان ال يغفر وهو الشرك، : ، ويف احلديث أن الشرك ال يغفر، فجعل الدواوين ثالثة]٤٨:النساء[بِه
صاحبه البد أن يدخل النار بقدر شركه إن كان أصغر، أو خيلد فيها إن كان أكرب، وديوان ال يعبأ اهللا 



ديوان ال به، وهو ظلم العبد نفسه، تقصريه يف حقوق نفسه، هذا يغفره اهللا وال حياسب العبد عليه، و
يترك اهللا منه شيئاً، وهو مظامل العباد فيما بينهم، فالقصاص فيها ال حمالة، إذا كان اإلنسان عنده مظامل 

والشاهد منه ذكره أكرب الظلم وهو الكفر . للخلق فالبد أن تستوىف هذه املظامل يف الدار اآلخرة
، ومسى الكفر ظلماً ]١٣:لقمان[لَظُلْم عظيم إِنَّ الشرك : والشرك، فإن اهللا مسى الشرك ظلماً حيث قال

؛ وذلك ألن الظلم هو وضع الشيء يف غري موضعه، ]٢٥٤:البقرة[والْكَافرونَ هم الظَّالمونَ : يف قوله
  فالكافر وضع

)٢/٣٢٣(  

  

نواع اإلميان يف غري موضعه، واملشرك وضع العبادة يف غري موضعها، فأصبح بذلك ظاملاً، بل هو أعلى أ
حنن خناف على املذنبني، ونرجو للمحسنني، وخناف من عذاب اهللا، ونرجو ثوابه، فاملسلم جيمع . الظلم

بني اخلوف والرجاء، فمن أسباب اخلوف تذكر عظمة اهللا عز وجل وهيبته وكربيائه، وهو أهل أن خياف 
 وما وقع م من تذكر العذاب الدنيوي، وما أحل اهللا بالعصاة،: حق اخلوف، ومن أسباب اخلوف

املثالت، وذلك يسبب أن خياف العباد من عذاب اهللا العاجل، الذي أنزله مبن كفر به وعصاه وبغى 
تذكر عذاب اآلخرة، وأن عذاب النار شديد، وأن : ومن األسباب الدافعة له أو الداعية إليه. وتكرب

اإلنسان إىل أن خياف أشد هول املطلع شديد، وأن عذاب اهللا يف اآلخرة أشد وأبقى، وذلك يدفع 
إِنما يخشى اللَّه من عباده الْعلَماُء : وقد مدح اهللا الذين خيافونه وخيشونه فقال تعاىل. اخلوف

الذين خيشونه حق خشيته هم العارفون به، العاملون بأمره ويه، والعاملون بعقوبته : يعين] ٢٨:فاطر[
] ٤٤:املائدة[فَال تخشوا الناس واخشون : اه دون غريه يف قوله تعاىلوشدة بطشه، وقد أمر اهللا بأن خنش

وكذلك أمرنا أن خنافه وأال خناف غريه، وأخربنا بأن الشيطان خيوفنا بأعدائنا، . شدة اخلوف: واخلشية
الشيطان ] ١٧٥:آل عمران[م وخافُون إِنما ذَلكُم الشيطَانُ يخوف أَولياَءه فَال تخافُوه: يقول اهللا تعاىل

يعظم أولياءه يف نفوس املؤمنني، ويوقع يف نفوسهم أن الكفار أهل قوة وأهل جندة : خيوف بأوليائه، يعين
فاخشوهم وخافوهم، فعند ذلك يضعف ... وعندهم.. وأهل عدد وأهل معرفة وأهل خربة، وعندهم
سان، وال شك أن هذا هو أعلى مقصد للشيطان؛ فلذلك خوف اهللا يف قلب العبد، ويعظم خوفه من اإلن

واألسباب ). فَال تخافُوهم وخافُون(خيوفكم أولياءه، : أي) إِنما ذَلكُم الشيطَانُ يخوف أَولياَءه: (قال
  .اليت تدفع إىل اخلوف كثرية، نكتفي منها ذه

  أسباب الرجاء
…  

)٢/٣٢٤(  



  

كون اإلنسان يرجو رمحة اهللا، ويعلق قلبه بربه، ويثق بأنه سيعينه :  إىل الرجاءاألسباب اليت تدفع
. وينصره، وأنه سينجيه من كيد عدوه، ويثق بأنه سبحانه أهل أن يرحم عبده، وأن يتجاوز عن سيئاته

د الرمحن، الرحيم، وق: تذكر واسع الرمحة؛ ألن من أمساء اهللا تعاىل: واألسباب يف ذلك كثرية، فمنها
وصف نفسه بأنه أرحم الرمحني، ومقتضى هذه الرمحة أن يرمحهم وأن يعلق آماهلم برمحته، وال ييئسوا من 

تذكر أنه سبحانه قد غفر للعباد : ومن األسباب اليت تدفع العبد إىل أن يرجوه وحده. فضله ومن عطائه
املغفرة، وهو واسع الفضل املذنبني، وكفر عنهم السيئات، وحما عنهم الزالت، وهو أهل التقوى وأهل 

وواسع الرمحة، وقد خلق الرمحة مائة جزء، أنزل منها جزءاً يتراحم ا اخللق فيما بينهم، ويوم القيامة 
كذلك من األسباب الدافعة . يكمل املائة فريحم ا عباده، كل جزء منها طباق ما بني السماء واألرض

ملن استغفره، ويفرح بتوبة التائب، وحيب التوابني، وحيب أن يتذكر أن اهللا تعاىل يغفر الذنوب : للرجاء
ومن تقرب إىل شرباً تقربت منه : (املتطهرين، ويقبل على عباده إذا أقبلوا إليه، ويف احلديث القدسي

: ومن األسباب اليت تدفع العبد إىل الرجاء. وذلك كله دليل على أنه واسع الرمحة فريجوه العباد) ذراعاً
اهللا للحسنات، فإنه يضاعفها بأضعاف كثرية، فاحلسنة بعشرة أمثاهلا، إىل سبعمائة تذكره مضاعفة 

ضعف، إىل أضعاف كثرية، والسيئة مبثلها، وقد أخرب النيب عليه الصالة والسالم بأن اهللا كتب على 
فهذه بعض األسباب اليت ) . إن رمحيت تغلب غضيب: (نفسه الرمحة، وأنه كتب كتاباً عنده على العرش

ألجلها جيمع العبد بني اخلوف والرجاء، فرجاؤه يكون حامالً له على تعلق قلبه بربه، وفعل الطاعات 
اليت يستأهل ا ألن ينال واسع الرمحة والثواب، وخوفه يدفعه إىل اهلرب عن احملرمات وعن املعاصي؛ 

بذلك من املؤمنني، حىت ينجو من أسباب العذاب، فإذا مجع بني اخلوف والرجاء اعتدل أمره، وأصبح 
  هو: فال أمن وال يأس، األمن

)٢/٣٢٥(  

  

 مإِلَّا الْقَو اللَّه كْرم نأْمفَال ي اللَّه كْروا منفعل املذنبني الذين يصرون على الذنوب ويأمنون، أَفَأَم
وا من يوسف وأَخيه وال هو قطع الرجاء، يا بنِي اذْهبوا فَتحسس: ، واليأس]٩٩:األعراف[الْخاسرونَ 

قد . ، بل األمر بينهما] ٨٧:يوسف[تيئَسوا من روحِ اللَّه إِنه ال ييئَس من روحِ اللَّه إِلَّا الْقَوم الكَافرونَ 
ذكرنا أنه يستحب يف حال الصحة تغليب اخلوف؛ حىت حيتقر أعماله فيكثر من احلسنات، ويف حالة 

 يغلب جانب الرجاء؛ حىت يفد ويقدم على ربه وهو حيسن الظن به، وبذلك يعمل احلسنات املرض
  ).ويهرب من السيئات

  ]٤١[شرح العقيدة الطحاوية 



  .للذنوب مكفرات كثرية يف الدنيا والربزخ واآلخرة، وقد ذكرها أهل العلم بأدلتها من الكتاب والسنة
  مكفرات الذنوب

…  

)٢/٣٢٦(  

  

فإنه قد يعفى لصاحب اإلحسان العظيم ما ال يعفى لغريه، فإن فاعل : وأيضاً: [ه اهللاقال الشارح رمح
السبب : السيئات تسقط عنه عقوبة جهنم بنحو عشرة أسباب، عرفت باالستقراء من الكتاب والسنة

وغريها، ] ١٦٠:البقرة[إِلَّا الَّذين تابوا : ، وقال تعاىل] ٦٠:مرمي[إِالَّ من تاب : التوبة، قال تعاىل: األول
اخلالصة، ال خيتص ا ذنب دون ذنب، ولكن هل تتوقف صحتها على أن تكون : والتوبة النصوح، وهي

وهل جيب اإلسالم ما قبله . عامة، حىت لو تاب من ذنب، وأصر على آخر ال تقبل؟ والصحيح أا تقبل
م من التوبة من غري الشرك، حىت لو من الشرك وغريه من الذنوب وإن مل يتب منها أم البد مع اإلسال

أسلم وهو مصر على الزنا وشرب اخلمر مثالً هل ال يؤاخذ مبا كان منه يف كفره من الزنا وشرب اخلمر 
أنه : أم البد أن يتوب من ذلك الذنب مع إسالمه، أو يتوب توبة عامة من كل ذنب؟ وهذا هو األصح

 لغفران الذنوب وعدم املؤاخذة ا مما ال خالف فيه بني البد من التوبة مع اإلسالم، وكون التوبة سبباً
قُلْ يا عبادي الَّذين أَسرفُوا : األمة، وليس شيء يكون سبباً لغفران مجيع الذنوب إال التوبة، قال تعاىل

، ]٥٣:الزمر[اً إِنه هو الْغفُور الرحيم علَى أَنفُِسهِم ال تقْنطُوا من رحمة اللَّه إِنَّ اللَّه يغفر الذُّنوب جميع
السبب . اآلية] ٥٤:الزمر[وأَنِيبوا إِلَى ربكُم : ، وقال بعدها))ال تقنطوا : (( وهذا ملن تاب، وهلذا قال

 ولكن االستغفار ،]٣٣:األنفال[وما كَانَ اللَّه معذِّبهم وهم يستغفرونَ : االستغفار، قال تعاىل: الثاين
تارة يذكر وحده، وتارة يقرن بالتوبة، فإن ذُكر وحده دخلت معه التوبة، كما إذا ذكرت التوبة وحدها 

مشلت االستغفار، فالتوبة تتضمن االستغفار، واالستغفار يتضمن التوبة، وكل واحد منهما يدخل يف 
طلب وقاية شر ما : خرى، فاالستغفارمسمى اآلخر عند اإلطالق، وأما عند اقتران إحدى اللفظتني باأل

  :مضى، والتوبة

)٢/٣٢٧(  

  

الفقري واملسكني، إذا ذكر : ونظري هذا. الرجوع وطلب وقاية شر ما خيافه يف املستقبل من سيئات أعماله
فإِطْعام عشرة مساكني : أحد اللفظني مشل اآلخر، وإذا ذكرا معاً، كان لكل منهما معىن، قال تعاىل

، وإِنْ تخفُوها وتؤتوها الْفُقَراَء فَهو خير لَكُم ] ٤:اادلة[، فَإِطْعام ستني مسكيناً ]٨٩:ائدةامل[



ال خالف أن كل واحد من االمسني يف هذه اآليات ملا أفرد مشل املقل واملعدم، وملا قرن ] ٢٧١:البقرة[
كان املراد بأحدمها املقل، ] ٦٠:التوبة[صدقَات للْفُقَراِء والْمساكنيِ إِنما ال: أحدمها باآلخر يف قوله تعاىل

اإلمث والعدوان، والرب والتقوى، والفسوق والعصيان، ويقرب : وكذلك. واآلخر املعدم، على خالف فيه
 كان لكل الكفر والنفاق، فإن الكفر أعم، فإذا ذكر الكفر مشل النفاق، وإن ذكرا معاً،: من هذا املعىن
  ]. ......وكذلك اإلميان واإلسالم، على ما يأيت الكالم فيه إن شاء اهللا تعاىل. منهما معىن

  التوبة: السبب األول مما ميحو السيئات
…  
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ملا ذكر الشارح أن الكفر والشرك أعظم الذنوب، وأنه ال يغفر، وذكر أيضاً الذنوب اليت دونه، ذكر أن 
هذه األسباب أوصلها شيخ اإلسالم إىل عشرة أسباب، وأغلبها خاصة باملسلم، أما ذلك يغفر بأسباب، و

املشرك والكافر فال يغفر له وال ينفعه إال السبب األول وهو التوبة، فمن تاب من الكفر حمي عنه الكفر، 
ب والتائب من الذنب كمن ال ذن(وإذا تاب من الشرك حمي عنه ذنب الشرك، فالتوبة جتب ما قبلها، 

إذا وفق اهللا العبد للتوبة . ، وهذا السبب يعم مجيع الذنوب صغريها وكبريها، الكفر وما دون الكفر)له
وتاب فإسالمه يعترب توبة، وندمه على كفره وعلى سيئاته يعترب توبة، وعزمه وتصميمه على أنه ال يرجع 

رب أيضاً من التوبة، وقد أطال إىل شيء من ذلك هو من شروط التوبة، وتركه لألعمال اليت تاب منها يعت
املدارج، فإنه جعله : العلماء الكالم على التوبة كما تكلم على ذلك ابن القيم رمحه اهللا يف أول كتابه

وهل يشترط ملن تاب أن يتوب من الذنوب كلها . الباب الثاين، وأطال فيها إطالة تستدعيها هذه التوبة
إذا أسلم الكافر، ودخل يف اإلسالم، ونطق : مثالًأو يصح أن يتوب من ذنب وهو يعمل ذنباً؟ 

أنا ال أصرب عن اخلمر، أو ال أصرب على الزنا، واستمر : بالشهادتني، وأتى باألركان اخلمسة، ولكن قال
أنه يقبل منه، ويكون كسائر املذنبني، ما : على هذا الذنب، فهل يقبل منه إسالمه أم ال يقبل؟ الصحيح

مني ومن يزين، وال خيرجه ذلك عن كونه مسلماً، وإن كان ينقص إسالمه أو دام أنه يوجد يف املسل
كذلك لو أن إنساناً تاب من الزنا ومل يتب من السرقة، قبلت توبته من هذه وعوقب على . ينقص إميانه

هذه، وهكذا بقية الذنوب، يصح أن يتوب من ذنب وإن كان معه ذنب آخر، فيقبل عمله يف هذا، 
أما أدلة التوبة والترغيب فيها فهي كثرية يف القرآن، وقد ورد األمر ا، . نب الثاينويعاقب على الذ

  .وورد الترغيب فيها، وورد احلث عليها، وورد قبوهلا، وأن اهللا يفرح ا، وما أشبه ذلك
  االستغفار: السبب الثاين مما ميحو السيئات

…  



)٢/٣٢٩(  

  

ستره، ومنه مسي املغفر الذي يلبسه ااهد : فر الشيء يعيناالستغفار مشتق من الغفر الذي هو الستر، غ
أطلبه أن يستر ذنويب : معناه. أستغفر اهللا: على رأسه يقيه من السالح؛ ألنه يستر الرأس، فإذا قال العبد

امح عين السيئات، وكفرها عين، وأزل عين ما تلوثت : أي. اللهم اغفر يل: وميحو عين أثرها، إذا قال
أطلب املغفرة أو أطلب حمو الذنب؛ وذلك أن الذنب يسبب : أستغفر اهللا، أي: ذا معىنبه منها، ه

لإلنسان شيئاً من األثر السيئ، كأنه يؤثر عليه أثراً معنوياً، ليس أثراً حسياً، فهو تلويث ووسخ وقذر 
ه شيئاً وأذى، وإن كان نظيف اجلسد ونظيف البدن ونظيف الثياب، لكنه قد تلبس ذه الذنوب فأكسبت
اغفر : من هذا األذى، ومن هذا الوسخ والقذر، فهذا االستغفار ميحوها، ويزيل أثر السيئات، فإذا قال

ذكر الشارح أن االستغفار مقارن للتوبة، ال ميكنه . امح عين، واسترين من آثار هذه السيئات: أي. يل
: أطلبه أن ميحو عين ذنويب، وإذا قال: ناهفمع. أستغفر اهللا: أن يكون تائباً إال إذا كان مستغفراً، إذا قال

وكأن السائل راجع إىل اهللا بعد أن كان معرضاً، واملستغفر كأنه . اقبل مين توبيت: فمعناه. تب علي! رب
طالب من اهللا أن يزيل عنه أثر السيئات، فيكونان متالزمني، ال تكون توبة إال ومعها استغفار، وذكر 

إين تائب إىل اهللا، رب : نهما يدخل يف معىن اآلخر، لو اشتغل إنسان بقولهالشارح أما متقاربان، كل م
تب علي، أنا تائب إليك، أتوب إىل اهللا، تبت إليك وأنا من املؤمنني، كفاه عن طلب االستغفار، ولو قال 

 رب اغفر يل، أسألك مغفرتك، أستغفر اهللا، غفرانك ربنا، وأكثر من طلب املغفرة، كفاه: إنسان مثالً
فالتوبة تقوم مقام االستغفار، واالستغفار يقوم مقام التوبة، واجلمع بينهما من . إين تائب: عن أن يقول

كنا : (باب التأكيد والتقوية؛ وألجل ذلك كان صلى اهللا عليه وسلم جيمع بينهما، ثبت عن ابن عمر قال
  اغفر يل وتب علي؛ إنك! رب: نعد لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف الس الواحد مائة مرة

)٢/٣٣٠(  

  

هذا توبة، أتى ما معاً، مع ) وتب علي: (هذا استغفار، وقوله) رب اغفر يل: (قوله) أنت التواب الرحيم
وكان عليه الصالة والسالم يكثر من . أن أحدمها مبعىن اآلخر؛ ولكن من باب التقوية ومن باب املعاهدة

وكان يعد ] ٢:الفتح[ليغفر لَك اللَّه ما تقَدم من ذَنبِك وما تأَخر : لاالستغفار، مع أن اهللا قد غفر له وقا
يغفل : يعين-إنه ليغان على قليب : (الغفلة ذنباً فيتوب ويبادر، فقد ثبت عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

هذه توبة واستغفار من ) ني مرة فأستغفر اهللا وأتوب إليه يف اليوم أكثر من سبع-قليب عن الذكر أحياناً
ترك الذكر، أو من الغفلة أحياناً، كيف بنا وحنن دائماً إال ما شاء اهللا يف غفلة، ويف سهو، ويف حديث 

فهذان سببان . أليس علينا أن نكثر من التوبة، وأن نكثر من االستغفار؟ هذا هو الواجب! نفس؟



  . كانت كبرية أو صغريةعظيمان يف حصول حمو السيئات، وإزالة أثرها سواء
  احلسنات: السبب الثالث مما ميحو السيئات

…  
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احلسنات؛ فإن احلسنة بعشر أمثاهلا، والسيئة مبثلها، : السبب الثالث: [قال املصنف رمحنا اهللا تعاىل وإياه
، وقال صلى ]١١٤:هود[ت إِنَّ الْحسنات يذْهبن السيئَا: فالويل ملن غلبت آحاده عشراته، وقال تعاىل

املصائب الدنيوية، قال صلى اهللا عليه : السبب الرابع) . وأتبع السيئة احلسنة متحها. (اهللا عليه وسلم
ما يصيب املؤمن من وصب وال نصب، وال غم وال هم وال حزن، حىت الشوكة يشاكها إال : (وسلم

قال ] ١٢٣:النساء[من يعملْ سوًءا يجز بِه : ىلأنه ملا نزل قوله تعا: (، ويف املسند) كفر ا من خطاياه
ألست تنصب؟ ! يا أبا بكر : يا رسول اهللا، نزلت قاصمة الظهر، وأينا مل يعمل سوءاً؟ فقال: أبو بكر 

فاملصائب نفسها مكفرة، وبالصرب عليها ) . ألست حتزن؟ ألست يصيبك الألواء؟ فذلك ما جتزون به
مث، والصرب والسخط أمر آخر غري املصيبة، فاملصيبة من فعل اهللا ال من فعل يثاب العبد، وبالسخط يأ

العبد، وهي جزاء من اهللا للعبد على ذنبه، ويكفر ذنبه ا، وإمنا يثاب املرء ويأمث على فعله، والصرب 
والسخط من فعله، وإن كان الثواب واألجر قد حيصل بغري عمل من العبد، بل هدية من الغري، أو فضل 

، فنفس املرض جزاء ]٤٠:النساء[ويؤت من لَدنه أَجراً عظيماً : من اهللا من غري سبب، قال تعاىل
. وكثرياً ما يفهم من األجر غفران الذنوب، وليس ذلك مدلوله، وإمنا يكون من الزمه. وكفارة ملا تقدم
دعاء املؤمنني : السبب السادس. وسيأيت الكالم عليه إن شاء اهللا تعاىل. عذاب القرب: السبب اخلامس

ما يهدى إليه بعد املوت من ثواب صدقة أو قراءة : السبب السابع. واستغفارهم يف احلياة وبعد املمات
أهوال يوم القيامة : السبب الثامن. أو حج، وحنو ذلك، ويأيت الكالم على ذلك إن شاء اهللا تعاىل

أن املؤمنني إذا عربوا الصراط وقفوا على قنطرة بني : (ما ثبت يف الصحيحني: السبب التاسع. وشدائده
  السبب). اجلنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن هلم يف دخول اجلنة

)٢/٣٣٢(  

  

عفو أرحم : السبب احلادي عشر. شفاعة الشافعني، كما تقدم عند ذكر الشفاعة وأقسامها: العاشر
، فإن كان ممن مل ]٤٨:النساء[ويغفر ما دونَ ذَلك لمن يشاُء : ل تعاىلالرامحني من غري شفاعة، كما قا

يشأ اهللا أن يغفر له لعظم جرمه، فالبد من دخوله إىل الكري، ليخلص طيب إميانه من خبث معاصيه، فال 



هللا، كما تقدم من ال إله إال ا: يبقى يف النار من يف قلبه أدىن أدىن أدىن مثقال ذرة من إميان، بل من قال
وإذا كان األمر كذلك امتنع القطع ألحد معني من األمة، غري من شهد له . حديث أنس رضي اهللا عنه

هذه هي أسباب رمحة اهللا ]. الرسول صلى اهللا عليه وسلم باجلنة، ولكن نرجو للمحسنني، وخناف عليهم
التوبة النصوح، وأن التوبة متحو : وومغفرته، وحموه للسيئات، وإزالته ألثرها، تقدم السبب األول وه

االستغفار، الذي هو طلب : وتقدم السبب الثاين وهو. الذنوب، والتائب من الذنب كمن ال ذنب له
: وابتدأ بالسبب الثالث هنا، وهو. حمو الذنوب وإزالة أثرها، وورد األمر به يف القرآن ويف األحاديث

إِنَّ الْحسنات يذْهبن السيئَات : ت، يقول اهللا تعاىلاحلسنات واألعمال الصاحلة اليت متحو السيئا
، فاحلسنات ال ) وأتبع السيئة احلسنة متحها: (، ومسعنا قول النيب صلى اهللا عليه وسلم] ١١٤:هود[

شك أا تزيل أثر السيئات، ولو كثرت السيئات؛ وذلك ألن احلسنات يضاعفها اهللا أضعافاً كثرية، وأما 
ثبت يف الصحيح أن النيب صلى اهللا .  فال تضاعف، وإن كانت قد تعظم بسبب من األسبابالسيئات

إذا هم اإلنسان حبسنة فلم : (عليه وسلم أخرب بأن احلسنة تضاعف إىل عشر حسنات، يقول يف احلديث
سيئة يعملها كتبها اهللا عنده حسنة كاملة، فإن هم ا وعملها كتبها اهللا عنده عشر حسنات، وإذا هم ب

 أو -:زاد يف رواية-فلم يعملها كتبها اهللا عنده حسنة كاملة، وإذا هم ا وعملها كتبت سيئة واحدة 
أخرب بأنه إذا هم حبسنة ولكن عاقه عائق فلم يعملها أثابه اهللا ) . حماها، وال يهلك على اهللا إال هالك

  بنيته،

)٢/٣٣٣(  

  

تركها خوفاً من اهللا كتبها اهللا حسنة كاملة، وإذا وكتب مهه حسنة، وإذا هم بسيئة فلم يعملها، بل 
عمل احلسنة فله عشر حسنات، وإذا عمل السيئة فله سيئة واحدة، فويل ملن غلبت آحاده عشراته، 

الذي تكثر سيئاته وهي واحدة واحدة، مث تغلب حسناته اليت هي عشرات، هذا هالك، وال يهلك على 
وقع يف ذنوب، فإنه يؤمر بأن يكثر من احلسنات حىت متحو أثر تلك فإذا كان اإلنسان قد . اهللا إال هالك

  .السيئات، هذا سبب من أسباب تكفري السيئات
  املصائب الواقعة لإلنسان: السبب الرابع مما ميحو السيئات

…  

)٢/٣٣٤(  

  



 يسلط املصائب اليت تصيب اإلنسان يف هذه احلياة، واألدلة على ذلك كثرية، اهللا تعاىل: السبب الرابع
ولَنبلُونكُم حتى نعلَم الْمجاهدين منكُم والصابِرِين ونبلُو : املصائب على الناس ليختربهم، قال تعاىل

 كُماربوردت . نبتليكم باملصائب حىت نطهركم، وحىت خنترب من يصرب ومن جيزع: يعين] ٣١:حممد[أَخ
تزداد باملصائب، والسيئات متحى باملصائب، فإذا صرب العبد على أدلة كثرية تدل على أن احلسنات 

املصيبة كتب له ا حسنات، وحمي عنه ا سيئات، املصائب تعم املصائب يف النفس ويف املال ويف 
األوالد ويف األقارب وحنو ذلك، فإذا أصاب اإلنسان خوف أو مرض أو جوع أو فقد مال أو فقد ولد 

قال علقمة . ى ذلك، وأصابته هذه املصيبة، ولكنه علم أا من اهللا؛ أثابه اهللاأو موت قريب، وحزن عل
هو الرجل تصيبه املصيبة فيعلم أا من عند ] : (١١:التغابن[ومن يؤمن بِاللَّه يهد قَلْبه : يف قول اهللا تعاىل

) عظم اجلزاء: (قوله) م البالءإن عظم اجلزاء مع عظ: (وقال صلى اهللا عليه وسلم). اهللا فريضى ويسلم
وإن اهللا إذا أحب قوماً : (مع كثرة االبتالء، مث قال: يعين) مع عظم البالء: (كثرة اجلزاء، وقوله: يعين

إذا أراد اهللا بعبده اخلري عجل : (، ويف احلديث) ابتالهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط
ومسعنا قوله ) .  الشر أمسك عنه بذنبه حىت يوايف به يوم القيامةله العقوبة يف الدنيا، وإذا أراد بعبده

ما أصاب العبد من هم وال غم وال نصب وال وصب، حىت الشوكة يشاكها؛ إال : (صلى اهللا عليه وسلم
أما املصائب اليت تصيب بعض الناس . وهذا بشرط أن يعلم أا من اهللا ويصرب) كفر اهللا ا من خطاياه

ناس وجيزع ويصيح وينوح، فإن هذا يبطل أجره، وهلذا وردت األدلة الكثرية يف بيان فيشتكي إىل ال
  .وجوب الصرب، والنهي عن اجلزع
  ما يهدى للميت بعد موته: السبب اخلامس مما ميحو السيئات

…  
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 عنه ما يهدى إىل امليت بعد موته، بعد موته يهدي إليه املسلمون يدعون له، يتصدق: السبب اخلامس
أقاربه أو أحبابه وأصحابه، فيصل إليه ثواب ذلك، فإم أوالً يصلون عليه، ويدعون له، ويترمحون عليه، 
ويهدي له أهله حسنات، ويستغفرون له، ويتصدقون عنه، ويوقفون له أعماالً جارية، وما أشبه ذلك، 

  .فتكون أسباباً يف مغفرة الذنب
  القربعذاب : السبب السادس مما ميحو السيئات

…  
عذاب القرب، قد يسلط اهللا عليه العذاب إذا كان عنده بقية ذنوب، فيكون ذلك سبباً : السبب السادس

  .يف حموها، فتنة القرب، وعذاب القرب، وما فيه من األهوال



  أهوال يوم القيامة: السبب السابع مما ميحو السيئات
…  

يامة من األهوال والشدائد والفزع األكرب، أهوال يوم القيامة، ما يكون يف يوم الق: السبب السابع
  .وذلك أيضاً مما يكفر اهللا به اخلطايا، وميحو به الذنوب وحنوها

  املقاصصة: السبب الثامن مما ميحو السيئات
…  

أن الناس إذا عربوا الصراط وقفوا على قنطرة بني اجلنة والنار، : (ورد يف احلديث: السبب الثامن
، فهذا أيضاً مما تكفر به السيئات عن العبد ويزال عنه )مل كانت بينهمفيقتص من بعضهم لبعض مظا

  .أثرها
  شفاعة الشافعني: السبب التاسع مما ميحو السيئات

…  
أخرب النيب صلى اهللا عليه وسلم أن اهللا تعاىل يشفع عباده الصاحلني وأنبياءه يف أهل : السبب التاسع

 بشفاعتهم من قدر اهللا أنه تزيل عنه هذه الشفاعة أثر السيئات، فيشفعون هلم، وخيرج اهللا من النار
  .السيئات

  رمحة اهللا وعفوه بعباده: السبب العاشر مما ميحو السيئات
…  

شفعت : (رمحة اهللا عز وجل، وعفوه عن عبده، فإنه ورد يف احلديث أن اهللا يقول: السبب العاشر
ب العاملني، فيخرج اهللا قبضة من النار مل األنبياء، وشفعت املالئكة، وشفع الصاحلون، ومل يبق إال ر

وعلى كل حال هذه األسباب وغريها ) .  فيدخلهم اجلنة-من أهل التوحيد: يعين-يعملوا خرياً قط 
يغلب العبد فيها جانب الرجاء، حبيث يعلم أن هذه من األسباب اليت يدفع اهللا ا العذاب، ويكفر ا 

  .السيئات
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  دخول النار بقدر الذنوب:  مما ميحو السيئاتالسبب احلادي عشر
…  

إذا مل تنفع هذه األسباب، وبقي على العبد سيئات مل تكفر ذه املكفرات كلها، فحينئذ البد أن يدخل 
الكري حىت ينقى، فإن النار مبرتلة كري احلداد، احلداد إذا كان عنده حديدة فيها صدى، أو فيها مزيج 

 ا؟ يدخلها النار حىت تذوب، فإذا ذابت تلك احلديدة طفا منها احلديد اخلالص، تراب وحنوه ماذا يفعل



ومما : أما التراب والصدى واخلبث فإنه يرسب، ويتبني ما هو صاحل وما ليس بصاحل، قال اهللا تعاىل
 ثْلُهم دباعٍ زتم أَو ةلْياَء حغتارِ ابي النف هلَيونَ عدوقيوقدون النار على الذهب حىت ] ١٧:الرعد[ي

يذوب، وخيلص ما هو ذهب وما هو حناس، يتميز هذا من هذا يف كري احلداد، ويوقد على هذا احلديد 
حىت يتميز ما هو حديد خالص وما ليس خبالص من التراب وحنوه، فكذلك النار اليت أعدها اهللا 

وب مل تكفرها هذه املكفرات، فإذا هذب للعذاب، يدخلها هذا الذي بقيت عليه سيئات وبقيت عليه ذن
ونقي، ومل يبق فيه إال ما هو خالص، عند ذلك أذن اهللا بإخراجه، بعدما ميحص؛ ألن دار النعيم وهي 

اجلنة دار طيبة، ال يدخلها إال الطيب، ال جياور اهللا فيها إال من هو طيب، فالذي عنده شيء من اخلبث 
هل السنة أنه ال خيلد يف النار أحد من أهل التوحيد وأهل اإلميان، وعلى كل حال فعقيدة أ. البد أن ينقى

أن : وأما من ليسوا مبؤمنني فإم يلحقون بالكفار، ومعلوم أن اإلميان هو حتقيق اإلميان باألركان الستة
 اإلميان ذه األركان الستة. تؤمن باهللا، ومالئكته، وكتبه، ورسله، واليوم اآلخر، وبالقدر خريه وشره

هو الذي حيمل على األعمال الصاحلة، ولكن هذا اإلميان قد يكون ضعيفاً فيقع معه شيء من املعاصي 
واملخالفات، ويقع صاحبه يف شيء من التقصري وترك بعض الطاعات، فتتراكم عليه الذنوب، فيحتاج 

ضعف اإلميان إىل ما ميحوها وما يكفرها، وقد يكون ضعفه كثرياً فيكثر تناوله للسيئات، وقد يكون 
  قليالً فال تكثر منه السيئات،
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فيمحوها ربه باملكفرات، وقد يكون اإلميان قوياً راسخاً أرسخ من اجلبال، فال يقدم العبد على شيء من 
أما من فقد اإلميان ذه . السيئات وال من املخالفات، وال يترك شيئاً من الواجبات، فهذا هو السبب

نه باهللا، أو مل يؤمن باهللا إهلاً ورباً، وإمنا أنكر أن يكون اهللا إهله وربه، أو عبد إهلاً غريه األمور، وضعف إميا
أو حنو ذلك، أو مل يؤمن باليوم اآلخر، ومل يصدق بالبعث، بل أنكر الدار اآلخرة، وأنكر اجلزاء واجلنة 

ك إذا أنكر الشرع الشريف، والنار، وجعل الدنيا هي الدار اليت ليس بعدها دار، وما أشبه ذلك، وكذل
وأنكر كتاب اهللا أو كتبه املرتلة، أو أنكر رسالة الرسل وما جاءوا به، أو مل يؤمن برسالتهم ومبا جاءوا 
به، أو رد شيئاً من شرعهم ومل يقبله؛ فمثل هذا ال يكون مؤمناً؛ وذلك ألنه مل يثبت اإلميان يف قلبه، فال 

فهذه : إذاً. ا، حيث إا مل تكن على أصل، ومل تكن على أساستنفع طاعات فعلها، وال قربات تقرب 
املكفرات اليت هي أحد عشر أو اثنا عشر يف حق أهل اإلميان وأهل العقيدة وأهل التوحيد، الذين قد 

يضعف توحيدهم بسبب من األسباب، فأما من ليسوا من أهل العقيدة وال من أهل اإلميان، بل من أهل 
شرك واملخالفات واإلنكار للدار اآلخرة، أو اإلنكار للجزاء واحلساب، أو اإلنكار الكفر والنفاق وال

وقَدمنا : للشرائع أو ما أشبه ذلك، فهؤالء كفار ال تنفعهم أعماهلم، بل أعماهلم حيبطها اهللا كما قال تعاىل



، ولو أكثروا من الصدقات، ولو أكثروا من ] ٢٣:الفرقان[إِلَى ما عملُوا من عملٍ فَجعلْناه هباًء منثُورا 
احلسنات وما أشبه ذلك، ما دام أا ليست على أساس وأصل أصيل، وهو العقيدة الراسخة اليت هي 

  .أركان اإلميان كما ذكرنا
  ]٤٢[شرح العقيدة الطحاوية 
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يف هذا كثري من املبتدعة، من عقائد أهل السنة أن اإلميان قول واعتقاد وعمل، وقد خالف أهل السنة 
وأيضاً خالفهم يف هذا مرجئة الفقهاء، وقد رد أهل العلم عليهم بنصوص الكتاب والسنة، وبالنقول عن 

  .علماء سلف األمة
  خطر األمن من عذاب اهللا واليأس من رمحته

…  
نهما ألهل واألمن واإلياس ينقالن عن ملة االسالم، وسبيل احلق بي: (قوله: [قال الشارح رمحه اهللا

ما حال بني صاحبه وبني حمارم : جيب أن يكون العبد خائفاً راجياً، فإن اخلوف احملمود الصادق). القبلة
رجاء رجل عمل بطاعة اهللا على نور : والرجاء احملمود. اهللا، فإذا جتاوز ذلك خيف منه اليأس والقنوط

إِنَّ :  اهللا، فهو راج ملغفرته، قال اهللا تعاىلمن اهللا، فهو راج لثوابه، أو رجل أذنب ذنباً مث تاب منه إىل
 يمحر غَفُور اللَّهو ةَ اللَّهمحونَ رجري كلَئأُو بِيلِ اللَّهي سوا فداهجوا وراجه ينالَّذوا ونآم ينالَّذ

هللا بال عمل، فهذا هو أما إذا كان الرجل متمادياً يف التفريط واخلطايا، يرجو رمحة ا] . ٢١٨:البقرة[
اخلوف والرجاء كجناحي الطائر، : أبو علي الروذباري رمحه اهللا: قال. الغرور والتمين والرجاء الكاذب

إذا استويا استوى الطري، ومت طريانه، وإذا نقص أحدمها وقع فيه النقص، وإذا ذهبا، صار الطائر يف حد 
من هو قَانِت آناَء اللَّيلِ ساجِدا وقَائما يحذَر اآلخرةَ أَ: وقد مدح اهللا أهل اخلوف والرجاء بقوله. املوت

تتجافَى جنوبهم عنِ الْمضاجِعِ يدعونَ ربهم خوفًا وطَمعا : ، وقال تعاىل]٩:الزمر[ويرجوا رحمةَ 
اخلوف يستلزم الرجاء، ولوال ذلك ، فالرجاء يستلزم اخلوف، ولوال ذلك لكان أمناً، و]١٦:السجدة[

لكان قنوطاً ويأساً، وكل أحد إذا خفته هربت منه، إال اهللا تعاىل، فإنك إذا خفته هربت إليه، فاخلائف 
ويف كالمه . الرجاء أضعف منازل املريد: وقال صاحب منازل السائرين رمحه اهللا. هارب من ربه إىل ربه

  نظر، بل الرجاء واخلوف على الوجه
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أنا : (يقول اهللا عز وجل: ويف الصحيح عن النيب صلى اهللا عليه وسلم. املذكور من أشرف منازل املريد
مسعت رسول اهللا : ويف صحيح مسلم عن جابر رضي اهللا عنه قال). عند ظن عبدي يب، فليظن يب ما شاء

: ، وهلذا قيل)  الظن بربهال ميوتن أحدكم إال وهو حيسن: (صلى اهللا عليه وسلم يقول قبل موته بثالث
إن العبد ينبغي أن يكون رجاؤه يف مرضه أرجح من خوفه، خبالف زمن الصحة، فإنه يكون خوفه أرجح 

من عبد اهللا باحلب وحده فهو زنديق، ومن عبده باخلوف وحده فهو حروري، : وقال بعضهم. من رجائه
ولقد . الرجاء فهو مؤمن موحدومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبده باحلب واخلوف و

لو قد رأيت الصغري من عمل اخلي ـر ثواباً عجبت من كربه أو قد : أحسن حممود الوراق يف قوله
يف هذا الكالم أن املسلم جيمع بني اخلوف ]. رأيت احلقري من عمل الش ـر جزاًء أشفقت من حذره

يرجونَ رحمته ويخافُونَ عذَابه إِنَّ عذَاب و: والرجاء، وأن هذه النصوص تدل على ذلك، فإن قوله تعاىل
وكذلك قوله . يرجون، وخيافون: مجع اهللا فيها بني اخلوف والرجاء] ٥٧:اإلسراء[ربك كَانَ محذُورا 

 هو مجع اهللا فيها بني اخلوف والطمع، والطمع هنا] ١٦:السجدة[يدعونَ ربهم خوفًا وطَمعا : تعاىل
أَمن هو قَانِت آناَء اللَّيلِ ساجِدا وقَائما يحذَر اآلخرةَ ويرجوا رحمةَ ربه : ويظهر ذلك يف قوله. الرجاء

وحنو ذلك من األدلة اليت .. هو اخلوف، يعين خياف عذاب اآلخرة، ويرجو رمحة ربه: واحلذر] ٩:الزمر[
وقد ذكرنا بعض األسباب اليت ألجلها خياف املسلم، . خلوف والرجاءتدل على أن املسلم جيمع بني ا

وقد ذكر اهللا عز وجل عن عباده هذه الصفات لريغب فيها، وكثرياً . وبعض األسباب اليت ألجلها يرجو
خافوا : يعين) فارهبون] (٥١:النحل[فَإِياي فَارهبون : ما يأمر اهللا عباده باخلوف منه، كقوله تعاىل

  فَاتقُوا النار: وتارة يعلق اخلوف ببعض خملوقاته، كقوله تعاىل. يبعذا
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خافوا من النار وابتعدوا منها، والنار من األسباب اليت حتمل العبد على اخلوف إذا : يعين] ٢٤:البقرة[
  . ......تذكرها

  اجلمع بني اخلوف والرجاء
…  

ء، فيجعل احملبة كرأس الطائر، واخلوف والرجاء مثل جيب على اإلنسان أن جيمع بني اخلوف والرجا
اجلناحني، فإذا كان الطائر قد استوى جناحاه، ورأسه موجود، ففيه حياة مستقرة، وطريانه معتدل، وإذا 
قطع أحد جناحيه تعثر، وإذا قطع جناحاه فهو أقرب إىل املوت، وإذا قطع رأسه مات، فالبد أن هذه 

هي حمبة اهللا إلنعامه على عبده، : احملبة. احملبة، واخلوف، والرجاء: توياخلصال جتتمع يف العبد وتس
فإذا عبد اهللا باحملبة فقط دون أن خيافه فقد أخطأ . تعلق قلبه بثوابه: خوفه من عذابه، والرجاء: واخلوف



 من ما نعبد اهللا خوفاً: كما يذكر ذلك عن بعض املتصوفة، وعن بعض غالة الزهاد وحنوهم، أم يقولون
ناره، وال رجاًء جلنته، ولكن نعبده حمبة له، ويغالون يف باب احملبة، وكأم أمنوا من العذاب، وكأم مل 

من غلب . يكن هلم رغبة يف الثواب، فهذه حال الصوفية، واحلقيقة أن من يعبد اهللا ذا فهو زنديق
عيد، ومن هؤالء الوعيدية جانب اخلوف فإنه قد وقع يف عقيدة الوعيدية الذين يغلبون جانب الو

احلرورية واملعتزلة، ومسوا بذلك ألم يتمسكون باألدلة اليت فيها الوعيد فيحققوا؛ وهلذا خيلدون 
وأما من عبد اهللا مغلباً جانب الرجاء، فهذا يسمى مرجئاً، . أصحاب الكبائر يف النار كما تقدم مراراً

  .ون العذاب، فريجون وال خيافون عقابه، وهم على خطرهم الذين يتعلقون بالرمحة وال يذكر: واملرجئة
  الرد على من غلب جانب الرجاء

…  
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البد من اجلمع بني اخلوف والرجاء؛ ألجل أال يكون هناك خوف شديد فيئول إىل القنوط، وال رجاء 
ه فَال يأْمن مكْر اللَّه إِلَّا الْقَوم أَفَأَمنوا مكْر اللَّ: منفرد فيئول إىل األمن؛ ألن اهللا ذم األمن يف قوله تعاىل

 الذي يتمادى يف العصيان، ويترك الطاعات، ويكثر من -مثالً-إذا رأيت ] ٩٩:األعراف[الْخاسرونَ 
أين اخلشية وأين اخلوف وأين الرهبة من ! أال ختشاه؟! أال تتقيه؟! أال ختاف اهللا؟: الذنوب، وقلت له

مث يتمادى يف املعصية، ختوفه من . رمحة اهللا واسعة، اهللا أرحم الرامحني: بالرمحة ويقولفيتعلق ! عذاب اهللا؟
عذاب الدنيا فيأمن، ختوفه من عذاب اآلخرة فال خياف، فمن هذه حاله يخاف عليه أن يكون من الذين 

م على غرة وغفلة، أمنوا من أخذه هل.. أمنوا بطشه الشديد.. أمنوا عذابه.. أمنوا انتقامه.. أمنوا مكر اهللا
فيخاف عليهم أن يأتيهم أمر اهللا وهم على غرم وغفلتهم وسلوم؛ ألن سنة اهللا أنه ما أخذ قوماً إال 
عند غرم، وقد أخرب النيب عليه الصالة والسالم بأن هذا إمهال وليس إمهاالً، يقول صلى اهللا عليه 

وهذا مذكور يف قوله ) يه فاعلم أنه استدراجإذا رأيت اهللا يعطي العبد وهو مقيم على معاص: (وسلم
فهم يغترون بإمهال اهللا، ويغترون بنعمه، ] ١٨٢:األعراف[سنستدرِجهم من حيثُ ال يعلَمونَ : تعاىل

إن اهللا ليملي : (ويغترون بعطائه هلم، فيأتيهم أمر اهللا وهم غافلون، وكذلك قال صلى اهللا عليه وسلم
وكَذَلك أَخذُ ربك إِذَا أَخذَ الْقُرى وهي ظَالمةٌ إِنَّ : أخذه مل يفلته، مث قرأ قول اهللا تعاىلللظامل حىت إذا 

 يددش يمأَل ذَهم ليسوا مبذنبني، ولكن اهللا ]) ١٠٢:هود[أَخوهذا اإلمهال والتأخري ليس هو ألجل أ ،
لمه أمهله القادر أم أمهله فهم ما أمهلوا، بل هلم أحيسب الظامل يف ظ: يؤخرهم إىل أجل، يقول بعضهم

موعد لن جيدوا من دونه موئالً، هلم موعد البد أن يأيت، وهذا يف حق الذين يأمنون مكر اهللا، فيعملون 
  السيئات



)٢/٣٤٢(  

  

  .ويكثرون منها، وهم آمنون مطمئنون، وكأم مل يعملوا سيئة
  الرد على من غلب جانب اخلوف

…  
خر قد قطعوا رجاءهم، وقطعوا طمعهم يف الرمحة، واستسلموا للعذاب يف نظرهم، وال هناك قسم آ

ندري هل هم صادقون أم هم مستهزئون؟ فإنك إذا جئت إىل بعض من عاش على السيئات والكفريات 
تب إىل اهللا، وأقبل عليه، واترك ما أنت عليه من التمادي يف الغفلة، : وترك القربات، ونصحته قائالً

أنا قد أذنبت، وقد كفرت، وقد أسأت، وقد : فإنه ميتنع ويقول. رك الذنوب، وأكثر من احلسناتوات
فعلت وفعلت، فال .. أكلت احلرام.. قتلت.. زنيت.. شربت اخلمور.. ارتكبت من اخلطايا كذا وكذا

ولعل . ضهمهكذا ينقل عن بع. تنالين الرمحة، وال حيلة يل فيها، ولست من أهلها، بل أنا من أهل النار
هؤالء من الذين يستهترون مبن ينصحهم، ويتهاونون بنظر اهللا عز وجل، أو ينكرون أن يكون هناك 

. عذاب دنيوي وعذاب أخروي، فيقولون هذه املقالة لرد ذلك الذي ينصحهم، ولعدم قناعتهم مبا يقوله
وال تيئَسوا من روحِ اللَّه : ال شك أن هذا كفر أو يئول إىل الكفر، وذلك هو اليأس، قال تعاىل: فنقول

، هؤالء قد يئسوا من الرمحة، وقطعوا ] ٨٧:يوسف[إِنه ال ييئَس من روحِ اللَّه إِلَّا الْقَوم الكَافرونَ 
] ٥٦:احلجر[قَالَ ومن يقْنطُ من رحمة ربه إِلَّا الضالُّونَ : رجاءهم، ووقعوا يف القنوط، وقد قال تعاىل

ال تنالنا الرمحة، ولو : قطع الرجاء، فهم قد قطعوا رجاءهم كلياً من الرمحة، وكأم يقولون: والقنوط هو
كانت رمحة اهللا واسعة فذنوبنا أكرب من أن تناهلا، وذنوبنا أكرب من أن تغفرها، قد كفرنا، وقد أسأنا، وقد 

فيبقون على ما هم عليه !! كبرية ال تصل إليها رمحة اهللاأذنبنا، وقد ارتكبنا، وقد فعلنا وفعلنا، فذنوبنا 
من الكفر والضالل والفسوق واملعاصي، ويتمادون فيها، وميوتون وهم مصرون على ذلك، وكأم ممن 

  يئسوا من اخلري وقطعوا رجاءهم، فهؤالء وقعوا يف هذه املرتبة القبيحة اليت هي اليأس من

)٢/٣٤٣(  

  

فإن املسلم ولو وقع فيما وقع فيه من املعاصي فإن اهللا : وبكل حال. محة اهللاروح اهللا، والقنوط من ر
تعاىل يكفر عنه السيئات باألسباب اليت ذكرناها آنفاً، وإذا حقق العقيدة والتوحيد قبل اهللا عز وجل 
اذ منه، وتاب عليه، ورمحه وهو أرحم الرامحني، أما إذا متادى يف عصيانه فقد أقدم على العذاب والعي

  .باهللا
  من عقيدة أهل السنة احلكم على اإلنسان حبسب ظاهره



…  
من عقيدة املسلمني أم يصفون إإلنسان مبا يظهر منه، فإذا أظهر خرياً أحبوه، وإذا أظهر سوءاً أبغضوه، 

إن أناساً كانوا يؤخذون بالوحي على : ومع ذلك فإم إمنا حيكمون بالظاهر، وقد جاء عن عمر أنه قال
سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإمنا نأخذكم بالظاهر، فمن أظهر لنا خرياً عهد ر

 شيء، -من باطن أمره: أي-أحببناه وقربناه، ومن أظهر لنا سوءاً أبعدناه وأبغضناه، وليس لنا من أمره 
ؤمنني الذين أظهروا لنا اخلري وبناًء على هذه القاعدة فإننا حنب امل. واهللا تعاىل هو الذي يتوىل السرائر

ودانوا به، وأظهروا العمل الصاحل وأظهروا السنة، وظهر لنا منهم أم من أهل الدين ومن أهل 
الصالح، وعملوا هللا مبا حيبه اهللا ومبا فرضه عليهم، فنحبهم، ونشهد هلم باخلري، سواء كانوا ممن أدركنا 

والَّذين جاُءوا من بعدهم : كما وصف اهللا املؤمنني بقولهأو ممن سبقنا، فندعو هلم باملغفرة والرمحة، 
 كا إِننبوا رنآم ينلَّذا للا غي قُلُوبِنلْ فعجال تو انا بِاِإلميقُونبس ينا الَّذانِنوإِخلا ولَن را اغْفنبقُولُونَ ري

 يمحر ُءوفم حيبون من هاجر إليهم، وحيبون من سبقهم من املؤمنني، ، فوصفه] ١٠:احلشر[رم اهللا بأ
ويدعون هلم باملغفرة والرمحة، ويدعون اهللا بأن يرتع من قلوم الغل واحلقد واحلسد والبغضاء والشنآن 

وإذا كان كذلك فإم بضد ذلك يف حق الفسقة . إلخوام الذين سبقوهم باإلميان، فهذه صفة املؤمنني
  ركني واملنافقني واملعاندين، فإذا رأوا أهلواملش

)٢/٣٤٤(  

  

الفساد وأهل السوء وأهل املنكر أبغضوهم ومقتوهم، وعاملوهم مبا يظهر منهم من السوء والفحش 
والكالم القبيح، وحذروا من فعلهم، ومقتوهم على هذا، ولو كانت قلوم نقية؛ فليس إليهم معرفة ما 

ل الشرور وأهل البدع إذا أظهروا بدعهم وأظهروا معاصيهم وأعلنوها؛ فأهل الفساد وأه. يف القلوب
فإننا نبغضهم، ومنقتهم، وحنذرهم، وحنذر منهم، ويكون بغضنا هلم بغضاً يف ذات اهللا، وال نبغضهم ألجل 

أهوائنا، وال ألجل مصاحلنا، وال ألجل أم تنقصونا أو عابونا أو ما أشبه ذلك، بل يكون احلامل لنا 
بغضهم الغرية هللا، والغرية على شريعته ودينه، واحلماية لتعاليمه، ويكون من أثر هذا البغض وهذا على 

املقت البعد عنهم، واحلذر من شرهم ومن سوئهم، والتحذير من أن ينخدع أحد بدعايام وبتضليالم، 
 أم على حق، ومبعاصيهم وفسوقهم الذي يدعون إليه والذي ينشرونه، والذي يظهرونه، مث يزعمون

وتقدم لنا أن من عقيدة أهل السنة أم يرجون النجاة ألهل اخلري، وال جيزمون . وأن الصواب يف جانبهم
هلم باجلنة، وخيافون على أهل الشر من العذاب، وإن مل جيزموا هلم بالنار، ولكن يكون من آثار معرفتهم 

حيبوم، وحيثون على مثل أعماهلم، وإن مل أن هؤالء من الصاحلني، سواء أدركوهم أو سبقوهم، أم 
كذلك من آثار معرفتهم ألهل املعاصي . يشهدوا هلم بأم من أهل اجلنة؛ ألم ال يعلمون ما يف القلوب



أم حيذروم وحيذرون منهم، وإن مل يشهدوا هلم بالنار، كما أم خيافون عليهم من عذاب اهللا، وإن مل 
إذا أنكروا عليهم ومقتوهم حذروا من شرهم، وحذروا من أفعاهلم، وبينوا جيزموا هلم بالعذاب، فهم 

إم قد وقعوا يف هذا اخلطأ، فإياكم أن تساعدوهم على خطئهم، أو توافقوهم، أو : أخطاءهم، وقالوا
أم : وهكذا طريقة أهل اخلري. تفعلوا كفعلهم؛ فينسب إليكم من اخلطأ ما نسب إليهم أو ما وقعوا فيه

  . ......ن من الشر وحيذِّرون منهحيذرو
  احلكم على أهل العصيان يتفاوت بتفاوت معاصيهم

…  

)٢/٣٤٥(  

  

الشرور واملعاصي والفنت تتفاوت، فمنها ما قد يوصل إىل الكفر والردة واخلروج من اإلسالم، 
 ظهر هذا من كاالستهزاء بشعائر اهللا، واالستهزاء بأوامره، والسخرية من أهل الدين والتنقص هلم، فإذا

أناس فإننا نربأ منهم، بل ونضللهم، وخنشى أن يكونوا قد وقعوا فيما خيرج من امللة؛ وذلك ألن اهللا قد 
إِنَّ الَّذين أَجرموا كَانوا من الَّذين آمنوا يضحكُونَ : ذكر السخرية من أعمال الكفار، قال تعاىل

: ويقول اهللا تعاىل عنهم]. ٣٠:املطففني[ مروا بِهِم يتغامزونَ ضحك استهزاء، وإِذَا: أي] ٢٩:املطففني[
 نيماحالر ريخ تأَنا ونمحارا ولَن را فَاغْفنا آمنبقُولُونَ ري يادبع نم كَانَ فَرِيق ها * إِنرِيخس موهمذْتخفَات

 م وتتنقصوم، فجعل من أسباب عذام سخريتهم بأهل تستهزئون: أي] ١١٠-١٠٩:املؤمنون[
الَّذين يلْمزونَ الْمطَّوعني من الْمؤمنِني في الصدقَات والَّذين ال يجِدونَ إِلَّا : ومثل ذلك قوله تعاىل. الدين

 مهنم اللَّه رخس مهنونَ مرخسفَي مهدهم لضعف حاهلم، فهذا ]٧٩:التوبة[جم ويتنقصو يستهزئون ، 
سلْ بنِي إِسرائيلَ كَم : كذلك قوله تعاىل. دليل على أن االستهزاء بالدين وحبملته يعترب من دالئل الكفر

زين للَّذين كَفَروا * ه شديد الْعقَابِ آتيناهم من آية بينة ومن يبدلْ نِعمةَ اللَّه من بعد ما جاَءته فَإِنَّ اللَّ
يسخرون (يستهزئون باملؤمنني، : أي] ٢١٢-٢١١:البقرة[الْحياةُ الدنيا ويسخرونَ من الَّذين آمنوا 

من أعماهلم ومن ديانتهم ومن عبادام أو ما أشبه ذلك، فتكون هذه السخرية من أسباب : أي) منهم
وقد وقع يف عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم أن بعض املنافقني استهزئوا ببعض املؤمنني . كفرهمردم و

  ما رأينا مثل: من أجالء الصحابة، أولئك املنافقون الذين قالوا

)٢/٣٤٦(  

  



وهم يعنون بذلك الصحابة، حيث ! قرائنا هؤالء أرغب بطوناً، وال أكذب ألسنةً، وال أجنب عند اللقاء
بأم شديدو الرغبة يف األكل فقط، ولكنهم عند القتال جبناء أذالء، وأم ال يقولون إال وصفوهم 

وكذب من قال عليهم ذا القول، بل هو املتصف بذلك، وملا ذكر للنيب صلى اهللا عليه وسلم . كذباً
 لنقطع إمنا كنا نتحدث حديث الركب! يا رسول اهللا: ذلك وخبهم على ذلك، فجاءوا يعتذرون ويقولون

أَبِاللَّه : إمنا كنا خنوض ونلعب، ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول هلم: به الطريق، وهذا معىن قوهلم
فجعل فعلهم ] ٦٦-٦٥:التوبة[ال تعتذروا قَد كَفَرتم بعد إِميانِكُم * وآياته ورسوله كُنتم تستهزِئُونَ 

ستهزئوا باهللا وبآياته وبرسوله وبأصحاب رسوله، فكان ذلك ردة منهم، فإذا هذا كفراً، حيث إم ا
  .وصلت احلال باملرء إىل هذا القدر فإنه حيكم بكفره والعياذ باهللا

  أهل السنة يرجون للمحسنني وخيافون على املذنبني
…  

)٢/٣٤٧(  

  

الذنب وصل إىل درجة حنن نرجو للمحسنني، وخناف على املذنبني، وإذا وصلت احلال إىل أن ذلك 
الكفر، فإننا حنكم بكفره صاحبه وردته، وأما إذا كان الذنب مما حيتمل أن يغفر، ويدخل حتت مشيئة اهللا 

والذنوب اليت دون الشرك معرضة لألسباب اليت تكون مكفرة هلا، . فإن ذلك مما ال يكفر به صاحبه
ه باملغفرة، واملصائب الدنيوية، وشدة الرتع عند التوبة، واالستغفار، ودعاء املؤمنني ل: ومن هذه األسباب

املوت وما يصيبه جراء ذلك، وعذاب القرب، وشدة الفزع يف اآلخرة، واحلزن الذي يناله يف املوقف 
ما : شفاعة الشافعني، ومنها: تكفري اهللا عز وجل له مبا حيصل له من املصائب، ومنها: وشدة األمل، ومنها

أنه يدخل النار ويكفر عنه بقدر ما عمل، مث بعد : د على القنطرة، ومنهاحيصل من القصاص بني العبا
وقد سبق أن ذكرنا أن على املرء أن جيمع بني . ذلك خيرج إذا كان من أهل التوحيد ومن أهل الصالح

من اخلوف والرجاء، فيكون خائفاً راجياً، ولكن ال يبلغ به الرجاء إىل األمن، حبيث يأمن مكر اهللا، فَال يأْ
، وال يبلغ به خوفه إىل اليأس إِنه ال ييئَس من روحِ اللَّه ]٩٩:األعراف[مكْر اللَّه إِلَّا الْقَوم الْخاسرونَ 

يفضل يف حالة الصحة : بل يكون بينهما، وذكرنا أن العلماء يقولون] ٨٧:يوسف[إِلَّا الْقَوم الكَافرونَ 
يغلب : أي-ويف حالة االحتضار يفضل الرجاء .  ويستكثر من احلسناتاخلوف حىت يستقل أعماله،

ال ميوتن أحدكم إال وهو حيسن : ( ليقدم على ربه وهو حيسن الظن به، وقد مر بنا يف احلديث-الرجاء
فيتعني على اإلنسان يف نفسه أن جيمع . فيكون ذلك إن شاء اهللا من أسباب رمحة اهللا لعبده) الظن بربه

والرجاء، ويتعني عليه مع غريه أن خياف على املذنب، ويرجو للمحسن، فيجمع يف ذلك بني بني اخلوف 
  .اخلوف والرجاء، من غري أن يصل به إىل اجلزم واليقني



  خروج العبد من اإلميان إذا جحد شيئاً من أركان اإلميان
…  

)٢/٣٤٨(  

  

وال خيرج العبد من اإلميان إال جبحود ما : (قوله: [قال الشارح اإلمام ابن أيب العز رمحنا اهللا تعاىل وإياه
. يشري الشيخ إىل الرد على اخلوارج واملعتزلة يف قوهلم خبروجه من اإلميان بارتكاب الكبرية) أدخله فيه

وتقدم الكالم على هذا . ال نكفر أحداً من أهل القبلة بذنب، ما مل يستحله: وفيه تقرير ملا قال أوالً
إذا عمل اإلنسان ذنباً وأصر عليه صار داخالً : وارج يكفرون بالذنب، ويقولونقد تقدم أن اخل]. املعىن

يف الكفر خارجاً من اإلميان، وأما املعتزلة فإم خيرجونه بالذنب من اإلميان، ولكن ال يدخلونه يف الكفر، 
أنه ال خيرجه بل جيعلونه يف مرتلة بني الكفر واإلميان، والكل على خطأ، والصواب ما قاله الطحاوي من 

من اإلميان إال اجلحد مبا أدخله فيه، فالذي أدخله يف اإلميان هو اإلميان باهللا، واإلميان بالبعث، واإلميان 
باليوم اآلخر، واإلميان بالرسل والكتب، فإذا جحد مثل هذه األشياء خرج من اإلميان، وأما ما دام أنه 

 باتباعهم، ويؤمن بالكتب ويعمل ا، ويؤمن باليوم يؤمن باهللا، ويعمل بطاعته، ويؤمن بالرسل، ويدين
اآلخر ويستعد له، فإنه مل خيرج من اإلميان، ولو قصر يف بعض األوامر، ولو ارتكب بعض النواهي، ولو 

  . ......أذنب بعض الذنوب، فذلك ال يوصله إىل الكفر
  تعريف اإلميان عند أهل القبلة

…  

)٢/٣٤٩(  

  

ومجيع ما صح عن . هو اإلقرار باللسان، والتصديق باجلنان: واإلميان: (لهقو: [قال الشارح رمحه اهللا
واإلميان واحد، وأهله يف أصله سواء، . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق

اختلف الناس فيما يقع عليه اسم ). والتفاضل بينهم باخلشية والتقى، وخمالفة اهلوى، ومالزمة األوىل
فذهب مالك والشافعي وأمحد واألوزاعي وإسحاق بن راهويه وسائر أهل احلديث : ن اختالفاً كثرياًاإلميا

إىل أنه تصديق باجلنان، وإقرار باللسان، : وأهل املدينة رمحهم اهللا وأهل الظاهر ومجاعة من املتكلمني
إلقرار باللسان، أنه ا: وذهب كثري من أصحابنا إىل ما ذكره الطحاوي رمحه اهللا. وعمل باألركان

إن اإلقرار باللسان ركن زائد ليس بأصلي، وإىل هذا ذهب أبو : ومنهم من يقول. والتصديق باجلنان
وذهب الكرامية إىل أن اإلميان هو . منصور املاتريدي رمحه اهللا، ويروى عن أيب حنيفة رضي اهللا عنه



 ولكنهم يقولون بأم يستحقون الوعيد فاملنافقون عندهم مؤمنون كاملو اإلميان،! اإلقرار باللسان فقط
أحد -وذهب اجلهم بن صفوان وأبو احلسن الصاحلي . وقوهلم ظاهر الفساد! الذي أوعدهم اهللا به

فإن الزمه أن ! وهذا القول أظهر فساداً مما قبله! هو املعرفة بالقلب:  إىل أن اإلميان-رؤساء القدرية 
صدق موسى وهارون عليهما الصالة والسالم، ومل يؤمنوا فرعون وقومه كانوا مؤمنني، فإم عرفوا 

قَالَ لَقَد علمت ما أَنزلَ هؤالِء إِلَّا رب السموات واَألرضِ بصائر : ما، وهلذا قال موسى لفرعون
لُواً فَانظُر كَيف كَانَ عاقبة وجحدوا بِها واستيقَنتها أَنفُسهم ظُلْماً وع: ، وقال تعاىل]١٠٢:اإلسراء[

 ينفِْسدوأهل الكتاب كانوا يعرفون النيب صلى اهللا عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، ]١٤:النمل[الْم ،
ولقد : ومل يكونوا مؤمنني به، بل كافرين به، معادين له، وكذلك أبو طالب عنده يكون مؤمناً، فإنه قال

  أديان الربية ديناً لوال املالمة أوعلمت بأن دين حممد من خري 

)٢/٣٥٠(  

  

فإنه مل جيهل ربه، ! حذار مسبة لوجدتين مسحاً بذاك مبيناً بل إبليس يكون عند اجلهم مؤمناً كامل اإلميان
] ٣٩:احلجر[، قَالَ رب بِما أَغْويتنِي ] ٣٦:احلجر[بل هو عارف به، قَالَ رب فَأَنظرنِي إِلَى يومِ يبعثُونَ 

 نيعمأَج مهنلَأُغْوِي كتزوالكفر عند اجلهم هو اجلهل بالرب تعاىل، وال أحد أجهل ] ٨٢:ص[، قَالَ فَبِع
فإنه جعله الوجود املطلق، وسلب عنه مجيع صفاته، وال جهل أكرب من هذا، فيكون كافراً ! منه بربه

بتفاصيل وقيود، أعرضت عن ذكرها اختصاراً، وبني هذه املذاهب مذاهب أخر ! بشهادته على نفسه
من هنا ابتدأ املصنف يف الكالم على ]. ذكر هذه املذاهب أبو املعني النسفي يف تبصرة األدلة وغريه

اإلميان، ويعرف هذا الفصل بأمساء اإلميان والدين، ومعلوم أن الشرع الشريف جاء إىل هذه األمة وهم 
حى عربية، فخاطبهم بلغتهم، وجاءهم ذه الشريعة وشرع هلا على جهل، ولكنهم يتكلمون بلغة فص

أمساء وعرفها، وأصبحت معروفة بأمسائها الشرعية، ولو كان هلا أمساء لغوية، فعرفت هذه بأمساء اإلميان 
العبادة املشتملة على القيام : الدعاء، وتعريفها يف الشرع: تعريف الصالة يف اللغة: والدين، فيقال
القدر : النماء أو الطهارة، وتعريفها يف الشرع: كوع والسجود، وتعريف الزكاة يف اللغةوالقعود والر

اإلمساك : جمرد اإلمساك، ويف الشرع: املخرج من املال الذي ينفق يف وجوهه، وتعريف الصيام يف اللغة
يء القصد إىل ش: بالنية عن املفطرات من طلوع الفجر إىل غروب الشمس، وتعريف احلج يف اللغة

: زيارة البيت احلرام يف وقت خمصوص من إنسان خمصوص، وتعريف اجلهاد يف اللغة: معني، ويف الشرع
قتال الكفار ألجل كفرهم، : بذل اجلهد والوسع يف الشيء الذي يكون فيه مشقة، وتعريفه يف الشرع

لكفر والشرك وكذلك يقال يف تعريف املعروف، ويف تعريف املنكر، ويف تعريف اإلسالم واإلميان وا



والنفاق والفسوق وما أشبهها، فهذه كلها هلا مسميات يف اللغة ومسميات يف الشرع معروفة، حيث 
  نقل

)٢/٣٥١(  

  

الشارع شيئاً من مسمياا اللغوية فسمى ا هذه املسميات الشرعية، فأصبحت إذا أطلقت يف الشرع ال 
ا على اإلميان، واإلميان له معىن واسم يف اللغة، تنصرف إىل املعىن اللغوي الذي نقلت إليه، فالكالم هن

وله معىن واسم يف الشرع، نقله الشرع إليه وأصبح إذا أطلق على أهله، قصد به املؤمنون الشرعيون، 
  . ......ال املؤمنون اللغويون

  تعريف اإلميان لغة واصطالحاً
…  

عن إخوة يوسف ملا أخربوا أباهم بأن هو التصديق، ومن ذلك قول اهللا تعاىل حكاية : اإلميان يف اللغة
مبصدق : أي] ١٧:يوسف[وما أَنت بِمؤمنٍ لَنا ولَو كُنا صادقني : الذئب أكل أخاهم، فقالوا بعد ذلك

لكن الشرع الشريف جعله أعم من التصديق، فأدخل فيه العقيدة، . التصديق: لنا، فاإلميان يف اللغة
 فيه األعمال، وعلى ذلك بىن األئمة رمحهم اهللا هذه األصول، فنجد أن وأدخل فيه األقوال، وأدخل

املؤلفني من العلماء عملوا على ذلك، فاإلمام البخاري يف صحيحه جعل كتاب اإلميان يف املقدمة بعد 
وهكذا .. أداء اخلمس من اإلميان: الصالة من اإلميان، باب: باب: بدء الوحي، وأورد فيه األدلة، فقال

وجتدون مسلماً رمحه اهللا بدأ كتابه بعد . ألعمال الصاحلة، وجعلها من اإلميان كأركان الدين كلهاعدد ا
فاإلميان إذا . املقدمة بكتاب اإلميان، وأورد فيه األحاديث الكثرية اليت تبني اإلميان، وتبني ما يدخل فيه

  .، وال يثاب ثواب املؤمننيمؤمن: أطلق فإنه هو املسمى الشرعي، فمن مل يكن على هذا فال يقال له
  األحكام املترتبة على حتقق اسم اإلميان

…  

)٢/٣٥٢(  

  

أن من آمن عصم نفسه من القتل، وأن من آمن أحرز الثواب : يترتب على التسمية باملؤمن أحكام، منها
قق والبد من أجل حت. واستحقه، وأن من آمن اعتقدناه من إخواننا من املؤمنني وعاملناه على أساس ذلك

هذه األحكام أن يؤمن املرء اإلميان الشرعي، ليس اإلميان اللغوي؛ ألن اإلميان اللغوي خفي، وهو شيء 
يف القلب، وحنن ال نشق عن القلوب، وإمنا نعمل مبا يظهر لنا، فإذا رأينا اإلنسان يصلي ويصوم معنا، 



ات، ويستكثر من األعمال وجياهد، ويأمر باملعروف، وينهى عن املنكر، ويترك احملرمات واملشتبه
  .وهكذا.. هذا من أهل اإلميان: الصاحلات؛ قلنا

  تعريف مجهور أهل السنة لإلميان وما ينبين عليه
…  

)٢/٣٥٣(  

  

هو : األقوال اليت ذكرها الشارح يف تعريف اإلميان منها ما هو صواب ومنها ما هو خطأ، فالصواب
ثر األئمة، فقد ذهب إليه اإلمام مالك والشافعي القول األول، الذي هو قول أهل احلديث، وقول أك

وأمحد وإسحاق بن راهويه وسفيان الثوري واألوزاعي وأئمة احلديث كالبخاري ومسلم ، وأهل السنن، 
أن اإلميان يدخل فيه قول : وسائر احملدثني، وأكثر املتكلمني، وسلف األمة، وهذا القول الصحيح هو

. هو قول باللسان، واعتقاد باجلنان، وعمل باألركان: فيقولون. ركاناللسان، وعقيدة اجلنان، وعمل األ
اجلوارح، فالعينان هلما عمل، واألذنان هلما عمل، واليدان والرجالن والبطن والفرج : واألركان هي

 أنه يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، -أيضاً-ومن اعتقادهم . كلها هلا عمل، هذه هي عقيدة أهل السنة
: لى ذلك بأدلة كثرية سيأتينا بعضها، وأوضح هذه األدلة قول النيب صلى اهللا عليه وسلمويستدلون ع

إماطة األذى عن : ال إله إال اهللا، وأدناها: قول:  شعبة، أعالها-أو بضع وستون-اإلميان بضع وسبعون (
 كلها، يعم خصال اخلري) بضع وستون أو بضع وسبعون: (، فقوله)الطريق، واحلياء شعبة من اإلميان

الذكر : وفيما يتعلق بالكالم يقال.. الصالة من اإلميان، والصوم من اإلميان، والصدقة من اإلميان: فيقال
من اإلميان، والتسبيح من اإلميان، والقراءة من اإلميان، واجلهاد من اإلميان، واألمر باخلري والدعوة إىل 

الزهد يف الدنيا خوفاً من املشتبهات من : لوب من اإلميان، ويقال يف أعمال الق-وما أشبه ذلك-اهللا 
. وما أشبهها.. اإلميان، والرغبة يف اآلخرة من اإلميان، واحلب يف اهللا والبغض يف اهللا من خصال اإلميان

فجعل هذه الكلمة من العقيدة، وهي كلمة التوحيد، ) ال إله إال اهللا: قول: أعالها: (جاء يف احلديث
، وهذا عمل باألركان، كون اإلنسان مييط األذى عن الطريق )ألذى عن الطريقإماطة ا: وأدناها: (وقال

واحلياء عمل قليب، فذكر ) واحلياء شعبة من اإلميان: (ويوسع للمسلمني هذا من عمل البدن، وقال
  ال إله إال اهللا، وذكر: القول

)٢/٣٥٤(  

  



ا جيمل ويزين، وينهى عن كل ما إماطة األذى، وذكر احلياء الذي هو خلق قليب، حيمل على م: العمل
تدخل األعمال كلها يف مسمى اإلميان؛ وألجل ذلك اهتم العلماء بشعب اإلميان، : إذاً. يدنس ويشني

 وطوله، وأورد فيه -خصال اإلميان: يعين-شعب اإلميان : فصنف اإلمام البيهقي كتاباً كبرياً مساه
 يف خمتصر مطبوع امسه خمتصر شعب اإلميان، األحاديث الكثرية بأسانيدها، واختصره بعض املؤلفني

: وأوصله إىل تسع وسبعني أو مثان وسبعني خصلة، وجعل منها األعمال اليدوية والبدنية وحنوها، ومنها
  .فعرفنا بذلك أن هذا القول هو األقوى، وعليه األدلة. إماطة األذى عن الطريق وما أشبهها

  تعريف احلنفية لإلميان
…  

ه الشارح عن أصحابه رمحهم اهللا هو الذي اشتهر عن احلنفية، وأبو حنيفة رمحه اهللا القول الذي ذكر
كان من املتقدمني، وكأنه مل يتوسع يف األدلة؛ وألجل ذلك أخذ اإلميان على أا كلمة لغوية، فجعل 

يفة له اإلميان هو التصديق بالقلب، وجعل القول عالمة عليه، أو جعل القول منه، فاإلميان عند أيب حن
القول، واالعتقاد، ومل تكن األعمال عنده من اإلميان، وال شك أن هذا قول خاطئ، وفيه نقص : ركنان

  .كما سيأيت
  تعريف الكرامية لإلميان

…  

)٢/٣٥٥(  

  

قول املاتريدية : هناك أقوال أخرى يف اإلميان مرت اإلشارة إليها، ولكنها أقوال باطلة، ومن هذه األقوال
. وأما الكرامية فاإلميان عندهم هو القول. ا هو العقيدة، وأن القول إمنا هو من آثارهبأن اإلميان إمن

والكرامية هم أتباع حممد بن كرام ، وكانوا يف باب اإلميان بالصفات أقرب إىل أهل السنة، ولكن هلم 
نافقني عندهم هو الكلمة والتلفظ، والزمه أن امل: وهو أن اإلميان هو القول، أي! قول يف اإلميان غريب

آمنا، ومعىن هذا أم مؤمنون، حىت ولو كانوا إذا خلوا إىل : مؤمنون؛ ألم إذا لقوا الذين آمنوا قالوا
ذَلك بِأَنهم آمنوا ثُم كَفَروا : واهللا تعاىل قد أثبت أن املنافقني كافرون يف قوله! إنا معكم: شياطينهم قالوا

هؤالء ] ١٣٧:النساء[ين آمنوا ثُم كَفَروا ثُم آمنوا ثُم كَفَروا ثُم ازدادوا كُفْرا ، إِنَّ الَّذ] ٣:املنافقون[
: ولكن الكرامية يقولون! آمنا؛ مؤمنون عند الكرامية: هم املنافقون، فاملنافقون الذين يقولون بألسنتهم
نافقني في الدرك اَألسفَلِ من النارِ إِنَّ الْم: إم مع ذلك يف النار؛ ألن اهللا توعدهم يف قوله

آمنا غري : إم يف النار، وقوهلم: ، وباآليات اليت فيها الوعيد الشديد هلم، فهم يقولون]١٤٥:النساء[
  .عاصم هلم عن العذاب، وبكل حال فقد جعلوهم مؤمنني، وهذا قول خاطئ



  تعريف اجلهمية لإلميان وما ينبين عليه
…  

)٢/٣٥٦(  

  

إن اإلميان هو املعرفة فقط، فمن عرف فهو : قول اجلهمية يف اإلميان هو أبعد األقوال، فهم يقولون
مؤمن، وهذا القول يلزم منه أن كل من عرف ولو مل يتبع املعرفة بإميان يصري مؤمناً كامل اإلميان عندهم، 

 ويعرف أن هناك بعثاً، وأن  يعرف أن اهللا ربه،-وهو أكفر الكافرين-واهللا تعاىل قد ذكر أن إبليس 
، ] ١٨:األعراف[لَأَمَألنَّ جهنم منكُم أَجمعني : هناك جزاًء، وأن هناك جنة وناراً، وقد خاطبه اهللا بقوله

وكذلك فرعون قد ! فهو عند اجلهمية مؤمن يستحق الوعد الذي وعد اهللا به املؤمنني: فهو عارف، إذاً
آيات موسى، وجحدوا بِها : يعين] ١٤:النمل[وجحدوا بِها : هللا تعاىلأخرب اهللا أنه عارف، قال ا

 مهفُسا أَنهتقَنيتاسا، وكذلك قول موسى] ١٤:النمل[و ففرعون وقومه كانوا مستيقنني : تملع لَقَد
ففرعون عندهم ! يا فرعون: أي) متعل] (١٠٢:اإلسراء[ما أَنزلَ هؤالِء إِلَّا رب السموات واَألرضِ 

 -على قوهلم-كثري من الكفار : أيضاً. مؤمن كامل اإلميان، يستحق ما يستحقه أهل اإلميان الكامل
إا نزلت يف أيب طالب ، فقد : ، قيل] ٢٦:األنعام[وهم ينهونَ عنه وينأَونَ عنه : كانوا مؤمنني، قال اهللا
صلى اهللا عليه وسلم صادق، وكان ينهى عن أذاه، لكن كان ينأى عن اتباعه، كان يعرف أن حممداً 

نزلت يف الكفار كلهم؛ ألم يعرفون صدقه، وكانوا يسمونه بالصادق األمني، وبكل حال فإن أبا : وقيل
ولقد :  مصدق بأن حممداً رسول، وبأنه صادق، وقد ظهر تصديقه يف هذه األبيات-كما مسعنا-طالب 

 دين حممد من خري أديان الربية ديناً لوال املالمة أو حذار مسبة لوجدتين مسحاً بذاك مبيناً علمت بأن
إنك تركت دين آبائك، وجلبت على أبيك عبد : لوال أن يلومين زمالئي وأصدقائي، ويقولون: يقول

كان عارفاً، املطلب وآبائك وأسالفك املسبة، لوال ذلك لسمحت به والتبعته، فهذا وحنوه دليل على أنه 
  اإلميان على: إذاً. وهل نفعته هذه املعرفة؟ ما نفعته

)٢/٣٥٧(  

  

. الكفر هو اجلهل باهللا: فما هو الكفر عند اجلهمية؟ يقولون! قوهلم يعم هؤالء، فهم مؤمنون عند اجلهمية
جتعلوا له أنتم أجهل الناس باهللا، حيث جعلتموه الوجود احملض، دون أن جتعلوا هللا صفات أو : فيقال هلم

موجود قدمي أو : أمساء، فهم جحدوا أمساء اهللا وجحدوا صفاته، ومل يصفوه إال بأنه موجود، قيل هلم
موجود فقط، فال شك أن هذا هو غاية اجلهل، فقد شهدوا على أنفسهم بأم : موجود كذا؟ فيقولون



  !كافرون حيث جعلوا الكفر هو اجلهل، وأي جهل أكرب من جهل هؤالء اجلهمية؟
  ترجيح الشارح أن اخلالف بني أهل السنة وأيب حنيفة يف تعريف اإلميان خالف لفظي

…  

)٢/٣٥٨(  

  

إما أن يكون ما يقوم بالقلب واللسان : وحاصل الكل يرجع إىل أن اإلميان: [قال الشارح رمحه اهللا
ا تقدم، أو وسائر اجلوارح، كما ذهب إليه مجهور السلف من األئمة الثالثة وغريهم رمحهم اهللا كم

بالقلب واللسان دون اجلوارح، كما ذكره الطحاوي عن أيب حنيفة وأصحابه رمحهم اهللا، أو باللسان 
أو بالقلب وحده، وهو إما املعرفة كما قاله اجلهم أو التصديق . وحده، كما تقدم ذكره عن الكرامية
واخلالف الذي .  بن صفوان ظاهروفساد قول الكرامية واجلهم. كما قاله أبو منصور املاتريدي رمحه اهللا

بني أيب حنيفة واألئمة الباقني من أهل السنة اختالف صوري، فإن كون أعمال اجلوارح الزمة إلميان 
القلب، أو جزءاً من اإلميان، مع االتفاق على أن مرتكب الكبرية ال خيرج من اإلميان، بل هو يف مشيئة 

والقائلون بتكفري تارك . لفظي، ال يترتب عليه فساد اعتقاداهللا، إن شاء عذبه، وإن شاء عفا عنه؛ نزاع 
الصالة ضموا إىل هذا األصل أدلة أخرى، وإال فقد نفى النيب صلى اهللا عليه وسلم اإلميان عن الزاين 

واالختالف . والسارق وشارب اخلمر واملنتهب، ومل يوجب ذلك زوال اسم اإلميان عنهم بالكلية اتفاقاً
التصديق بالقلب واإلقرار ): القول( اهللا تعاىل أراد من العباد القول والعمل، وأعين بـبني أهل السنة أن

لكن هذا املطلوب من العباد هل . اإلميان قول وعمل: باللسان، وهذا الذي يعىن به عند إطالق قوهلم
إلميان عند يشمله اسم اإلميان أم اإلميان أحدمها، وهو القول وحده، والعمل مغاير له ال يشمله اسم ا

الشارح رمحه اهللا حنفي املذهب، ومعلوم ]. إفراده بالذكر، وإن أطلق عليهما كان جمازاً؟ هذا حمل الرتاع
أنه أراد بتأليف هذا الكتاب تقريب احلنفية إىل مذهب أهل السنة، وذلك ألنه ولو كان حنفياً يف الفروع 

هللا، ابن كثري كان شافعي املذهب، وقد تأثر ابن فإنه سلفي يف العقيدة، وقد تأثر بشيخه ابن كثري رمحه ا
كثري بابن تيمية وهو حنبلي يف باب العقيدة، فكان شافعياً يف الفروع، ولكنه يف العقيدة على مذهب 

  أهل السنة الذي

)٢/٣٥٩(  

  

 إىل فأراد هذا الشارح رمحه اهللا بشرحه أن يقرب احلنفية. تلقاه عن شيخه أيب العباس ابن تيمية رمحه اهللا
مذهب أهل السنة، وشرح هذه العقيدة على مذهب أهل السنة، وبني أن الطحاوي أراد ا قول أهل 



السنة، وأراد ا ما عليه سلف األمة، حىت يرد على الذين متذهبوا مبذاهب باطلة بعد السلف، فأنكروا 
قة، وما أشبه ذلك، فتقدم الصفات، وأنكروا العلو، وأنكروا الرؤية هللا حقيقة، وأنكروا الكالم هللا حقي

إن : أنه شرح هذه األشياء وبني أن القرآن حروفاً ومعاين كالم اهللا، رداً على األشاعرة الذين يقولون
أن الرؤية تكون حقيقة بالبصر، وأا ليست : كالم اهللا هو املعىن دون اللفظ، وكذلك يف مسألة الرؤية

لك بقية املسائل، وكثري من احلنفية يقولون بأقوال مكاشفات ورؤية قلبية، وكذ: كما يقول األشاعرة
مسألة اإلميان، فقد عجز عن اجلمع بني مذهب أهل السنة : وبقيت هذه املسألة، وهي. األشاعرة

ومذهب احلنفية يف باب اإلميان؛ وذلك لصراحة كالم الطحاوي يف أن األعمال ليست من اإلميان، حيث 
صديق والقول، وذلك صريح ال حيتمل أن يؤول، فلم جيد الشارح إن الطحاوي جعل اإلميان فقط هو الت

إذا كنا متفقني على أن من عمل السيئات ال : بداً من أن جيمع بينهما بأن اخلالف لفظي، حيث يقول
خيرج من اإلميان، فإنا ال جنعل فعلها مدخالً يف اإلميان أو زيادة يف اإلميان، وال جنعل تركها خمرجاً من 

ال يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن، وال يسرق حني : (يستدل بقول النيب صلى اهللا عليه وسلماإلميان، و
يسرق وهو مؤمن، وال يشرب اخلمر حني يشرا وهو مؤمن، وال ينتهب بة ذات شرف يرفع الناس 

حلديث ومذهب أهل السنة يف هذا ا) . إليه فيها أبصارهم حني ينتهبها وهو مؤمن، والتوبة معروضة بعد
هو عاص معه أصل اإلميان، ومعه : ليس هو مؤمن كامل اإلميان، بل هو ناقص اإلميان، ونقول: أن نقول

بعض األعمال املنافية له، فنسميه فاسقاً، ونسميه مؤمناً ناقص اإلميان، وال نسميه كامل اإلميان، 
  واحلديث جاء على هذا، فما دام أننا

)٢/٣٦٠(  

  

: ن اإلميان فلماذا جنعل تركها نقصاً يف اإلميان ال خمرجاً من اإلميان بالكلية؟ إذاًاتفقنا على أن األعمال م
ال داللة يف هذا احلديث على أن األعمال ليست من اإلميان، بل األعمال من اإلميان، واخلالف ليس 

 أن لفظياً كما يقوله الشارح، بل اخلالف معنوي، ال شك أنه يترتب عليه معان كثرية، يترتب عليه
إن أهله يف : الفاسق ولو عمل ما عمل يسمى مؤمناً كامل اإلميان؛ وذلك لقول الطحاوي عفا اهللا عنه

التفاوت بينهم إمنا هو باخلشية والتقاة، وأما أصل اإلميان فإم يتساوون فيه، وعندهم : يعين. أصله سواء
اس كلهم على حد سواء يف اإلميان، ال أن إميان جربائيل وإسرافيل واملالئكة مثل إميان آحاد الناس، فالن

واإلميان عندهم ال يزيد وال ينقص، . تفاوت بينهم، وهذا خطأ، بل الناس متفاوتون يف اإلميان
: وبكل حال. أن اإلميان يزيد وينقص، وتأتينا أدلة واضحة يف أن اإلميان يزيد وينقص: والصحيح

هي من اإلميان، والنيب صلى اهللا عليه وسلم جعلها فاألصل أن اإلميان الذي ذكرنا تدخل فيه األعمال، ف
أن اإلميان : أي) اإلميان بضع وسبعون شعبة: (هي القطع اليت يتكون منها الشيء، فقوله: شعباً، فالشعب



الصالة شعبة من اإلميان، والزكاة والصدقات شعبة من اإلميان، : يتكون من هذه الشعب، فيقال
ن اجلوار شعبة من اإلميان، والصدق شعبة من اإلميان، وأشباه ذلك، واألذكار شعبة من اإلميان، وحس

إن للكفر شعباً كما أن لإلميان شعباً، واإلميان يتفاوت، وأهله متفاوتون، فالصحابة : -أيضاً-ويقال 
إميام الذي يف قلوم، وكذلك نتيجته اليت هي أعماهلم اليت عملوها؛ ال شك أا أقوى وأكرب من إميان 

بعدهم، ومن إميان اآلخرين، فاهللا تعاىل قد أخرب بأن هناك من يشمله اسم املؤمن ولو كان معه نقص، من 
يصدق عليه أنه حيرر رقبة من أهل اإلميان ولو ] ٩٢:النساء[فَتحرِير رقَبة مؤمنة : وذلك يف قوله تعاىل

  قَد أَفْلَح: له ووصفهم بالنجاة يف قولهكان عاصياً، ولو كان مذنباً، ولكن اإلميان الذي مدح اهللا أه

)٢/٣٦١(  

  

واقتصر ) قد أفلح املؤمنون: (من هم؟ البد أن يكون هلم صفات معينة، فلو قال] ١:املؤمنون[الْمؤمنونَ 
الَّذين هم في صالتهِم : على هذه اآلية لكان املؤمنون هم املصدقون، ولكن اهللا بني صفام، فقال

عاشونَ * ونَ خرِضعوِ منِ اللَّغع مه ينالَّذ٣-٢:املؤمنون[و [ كَاةلزل مه ينالَّذإذاً هذا من اإلميان، و
والَّذين هم لأَماناتهِم وعهدهم : إىل قوله] ٥-٤:املؤمنون[والَّذين هم لفُروجِهِم حافظُونَ * فَاعلُونَ 
هذه كلها من اإلميان، وجعلها اهللا تعاىل ] ٩-٨:املؤمنون[لَّذين هم علَى صلَواتهِم يحافظُونَ وا* راعونَ 

إِذَا تتلَى :  يقول اهللا تعاىل-أيضاً-وكذلك . فروعاً، فإذا كانت هذه صفات املؤمنني فإذاً هذه من اإلميان
كبا ودجوا سرنِ خمحالر اتآي هِملَيا عفاإلميان الذي يكون معه أن أهله يسجدون ] ٥٨:مرمي[ي

ويسبحون، وتتجاىف جنوم عن املضاجع، ويدعون رم خوفاً وطمعاً؛ هو اإلميان الصادق، وهذه كلها 
صفات املؤمن، فال يكون املؤمن صادقاً إال إذا اجتمعت فيه هذه اخلصال وحنوها، فعرفنا بذلك أن 

ه األصول، البد فيه من األصل الصحيح الصادق الذي هو العمل، والدافع إىل اإلميان البد فيه من هذ
العمل الذي هو التصديق القوي الذي يظهر بالعمل، ويظهر بالكالم، فإذا اجتمع العمل باألركان 

  .والنطق والعقيدة الصادقة كمل اإلميان، وإال فاإلميان ناقص
  ]٤٣[شرح العقيدة الطحاوية 

ة أن اإلميان يزيد بالطاعة، وينقص باملعصية، وزعم مرجئة الفقهاء وبعض املبتدعة أنه من عقيدة أهل السن
  .ال يزيد وال ينقص، وقد رد عليهم العلماء وبينوا فساد قوهلم

  جممل عقيدة أهل السنة يف أمساء اإلميان والدين واألقوال املخالفة هلم
…  

)٢/٣٦٢(  

  



إلميان والدين، فعند أهل السنة واألئمة ومجاهري السلف أن اإلميان أمساء ا: مما تكلم به العلماء يف العقيدة
والدين هو قول باللسان، واعتقاد باجلنان، وعمل باألركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، وأن 

أنه االعتقاد باجلنان، واإلقرار : وعند أكثر احلنفية. األعمال من مسمى اإلميان، هذه عقيدة أهل السنة
ومل جيعلوا األعمال من مسمى اإلميان، وهذا هو الذي ذكره الطحاوي بناًء على أنه معتقد باللسان، 
وذهبت . وذهبت املاتريدية إىل أنه االعتقاد باجلنان فقط، وال تدخل فيه األعمال وال األقوال. احلنفية

ى قوهلم فإن املنافقني الكرامية إىل أنه جمرد اإلقرار باللسان فقط، وإن مل يكن هناك اعتقاد باجلنان، فعل
املنافقون مؤمنون، ولكنهم مستحقون للوعيد الذي : مؤمنون؛ ألم يقرون باللسان، وهم يقولون

وذهب اجلهم بن صفوان وأتباعه إىل أن اإلميان هو جمرد املعرفة، . توعدهم اهللا به ولو كانوا مؤمنني
عون من املؤمنني، وكذلك الكفار الذين  أن إبليس من املؤمنني، وأن فر- على هذا االصطالح-فعندهم 

وهم ينهونَ عنه وينأَونَ : عرفوا صدق النيب صلى اهللا عليه وسلم من املؤمنني، كما حكى اهللا عنهم بقوله
 هنوكما مسعنا يف نظم أيب طالب أنه كان يعرف صدق النيب صلى اهللا عليه وسلم، ] ٢٦:األنعام[ع ،

يعرِفُونه كَما : عندهم يكون مؤمناً، وكذلك اليهود يكونون عندهم مؤمنني لقوله تعاىلولكنه مل يتبعه، ف
 ماَءهنرِفُونَ أَبعهذه ملخص األقوال يف مسمى اإلميان، واألصل هو قول أهل السنة، ] . ١٤٦:البقرة[ي

ري يف أول كتاب اإلميان وهو الذي ذكره البخا. القلب، واللسان، واألركان: وهو أنه جيمع بني الثالثة
وهو قول وفعل، وهو إمنا نص على القول والفعل، وعلى الزيادة والنقصان، ومل : من صحيحه، يقول

يذكر االعتقاد؛ ألن االعتقاد ال خالف فيه، فألجل ذلك خصص ووضح أن القول والفعل من اإلميان، 
  رد السالم من:  باب.الصالة من اإلميان: باب: مث أخذ يذكر األبواب يف ذلك، ويقول

)٢/٣٦٣(  

  

وقد أقره على ذلك الذين . وهكذا.. الصدقة من اإلميان: باب. أداء اخلمس من اإلميان: باب. اإلميان
ابن كثري الذي شرح أول صحيح البخاري وأقره، وكذلك ابن : شرحوا صحيحه من أهل السنة، مثل

هكذا الذين شرحوه من أهل السنة، أما رجب شرح أول صحيح البخاري وأقره، وأتى عليه باألدلة، و
صاحب عمدة القاري، وهو العيين، : الذين شرحوه من غريهم فإم قد وقعوا يف بعض التأويالت، مثل

فإنه حنفي؛ ألجل ذلك أخذ يتأول هذه األبواب، وحياول أن تكون على مذهب احلنفية، وشارح 
 العز ، ولكنه تتلمذ على ابن كثري ، فتأثر به يف ، وهو علي بن أيب-أيضاً-الطحاوية الذي نقرأ له حنفي 

باب العقيدة، فألجل ذلك فإنه يف باب األمساء والصفات التزم مبذهب أهل السنة، وملا أتى على هذا 
 مل يستطع أن -وكان كالم الطحاوي فيه خمالفاً ملذهب أهل السنة بناء على مذهب احلنفية-املوضع 

أننا إذا جعلنا اإلميان : مجعاً ظاهراً، فحاول أن جيعل اخلالف لفظياً، يعينجيمع بينه وبني قول أهل السنة 



 هو االعتقاد اجلازم، كانت األعمال من مثرات هذا االعتقاد؛ ألن الذي يعمل إمنا حيمله على -أصالً-
العمل االعتقاد اجلازم، وهذا صحيح؛ إذ إن اإلنسان إذا رسخت العقيدة يف قلبه انبعثت جوارحه 

عمال، وأكثر من الصاحلات واحلسنات والقربات، وإذا ضعفت العقيدة اليت يف قلبه ضعفت األعمال باأل
إن هذه األعمال اليت يعملها : ولكن البد أن نقول. عنده، والدوافع اليت تدفعه إىل األعمال اخلريية

ميان، فتوصف تسمى إمياناً، وأن اإلميان يزيد ويقوى، وأن كل واحد من هذه األعمال يوصف بأنه إ
نزلت هذه اآلية ملا صرفت ] ١٤٣:البقرة[وما كَانَ اللَّه ليضيع إِميانكُم : الصالة بأا إميان، قال تعاىل

وما : فما بال صالتنا إىل بيت املقدس قبل أن تصرف؟ فأنزل اهللا: القبلة إىل الكعبة، فقال بعض الصحابة
كُمانإِمي يعضيل صالتكم األوىل قبل التعديل لن تضيع، فسمى الصالة : يعين] ١٤٣:البقرة [كَانَ اللَّه

  وقد ذكرنا أن. إمياناً

)٢/٣٦٤(  

  

أو بضع -اإلميان بضع وستون : (النيب صلى اهللا عليه وسلم جعل األعمال كلها من اإلميان يف قوله
الطريق، واحلياء شعبة من إماطة األذى عن : قول ال إله إال اهللا، وأدناها:  شعبة؛ أعالها-وسبعون
: هي القطع من الشيء اليت إذا تفرقت ضعف، وإذا اجتمعت كمل واستقام، فمعناه: ، والشعب)اإلميان

أن هذه الشعب مىت اجتمعت يف قلب املؤمن ويف عمله أصبح مؤمناً كامل اإلميان، وإذا نقص واحدة 
ويف هذا احلديث جعل النيب صلى اهللا . هنقص إميانه، وهكذا فإذا ذهبت كلها ذهب اإلميان كله من قلب

عليه وسلم كلمة التوحيد من اإلميان، وهي نطق باللسان، وجعل إماطة األذى عن الطريق من اإلميان، 
وهي عمل باألركان، وجعل احلياء من اإلميان، وهو اعتقاد باجلنان، فدخل بذلك كل ما يشبه هذه 

هو االعتقاد والقول، وبعضهم جعل : حلنفية فاإلميان عندهمأما معتقد ا. األشياء، هذا معتقد أهل السنة
اخلالف بينهم وبني أهل السنة لفظياً، والصحيح أنه معنوي؛ وذلك ألن اإلنسان إذا مل يعتقد أن األعمال 
من مسمى اإلميان ضعف حرصه على األعمال، ومل يبالِ بالسيئات؛ العتقاده أا ال تنقص اإلميان، وأن 

لب اإلميان، وأا ليست من اإلميان؛ فيضعف بذلك حرصه واجتهاده، فألجل ذلك اهتم احلسنات ال جت
رويت يف هذا الكتاب : أهل السنة مبن يعتقد هذا االعتقاد، وقربوهم، وقد ذكر عن البخاري أنه قال

روى أنه اختار مشاخيه الذين : يعين. األعمال من مسمى اإلميان: عن مائتني وسبعني عاملاً، كلهم يقول
 والذين بلغ عددهم إىل مائتني وسبعني أو حنو ذلك، وكانوا -ال يف خارج الصحيح-عنهم يف الصحيح 

إن األعمال ليست من اإلميان، مع : مل يروِ يف صحيحه عن الذين يقولون: كلهم على هذه العقيدة، يعين
، ومعرفتهم مبن هو أهل كثرم يف زمانه، وهذا دليل على اهتمام السلف بعقيدم، وحتريهم يف أخذها

  . ......ألن يروى عنه ومن ليس أهالً لذلك



  عدم حتقق اإلميان بالقول بدون العمل
…  

)٢/٣٦٥(  

  

وقد أمجعوا على أنه لو صدق بقلبه، وأقر بلسانه، وامتنع عن العمل : [قال الشارح رمحنا اهللا تعاىل وإياه
إن األعمال غري داخلة يف مسمى : من يقولأنه عاص هللا ورسوله، مستحق للوعيد، لكن في: جبوارحه

بل ! ملا كان اإلميان شيئاً واحداً فإمياين كإميان أيب بكر الصديق و عمر رضي اهللا عنهما: اإلميان من قال
وهذا غلو منه؛ فإن الكفر مع اإلميان !! كإميان األنبياء واملرسلني وجربائيل وميكائيل عليهم السالم: قال

 شك أن البصراء خيتلفون يف قوة البصر وضعفه، فمنهم األخفش واألعشى، كالعمى مع البصر، وال
ومن يرى اخلط الثخني دون الدقيق إال بزجاجة وحنوها، ومن يرى عن قرب زائد على العادة، وآخر 

يشري إىل أن التساوي إمنا هو يف . وأهله يف أصله سواء:  قال الشيخ رمحه اهللا-واهللا أعلم-وهلذا . بضده
وال يلزم منه التساوي من كل وجه، بل تفاوت درجات نور ال إله إال اهللا يف قلوب أهلها ال أصله، 

حيصيها إال اهللا تعاىل، فمن الناس من نور ال إله إال اهللا يف قلبه كالشمس، ومنهم من نورها يف قلبه 
 وهلذا .كالكوكب الدري، وآخر كاملشعل العظيم، وآخر كالسراج املضيء، وآخر كالسراج الضعيف

تظهر األنوار يوم القيامة بأميام وبني أيديهم على هذا املقدار، حبسب ما يف قلوم من نور اإلميان 
والتوحيد علماً وعمالً، وكلما اشتد نور هذه الكلمة وعظم أحرق من الشبهات والشهوات حبسب 

أحرقه، وهذه حال الصادق قوته، حبيث إنه رمبا وصل إىل حال ال يصادف شهوة وال شبهة وال ذنباً إال 
ومن عرف هذا عرف معىن قول النيب صلى . يف توحيده، فسماء إميانه قد حرس بالرجوم من كل سارق

ال : (، وقوله) ال إله إال اهللا، يبتغي بذلك وجه اهللا: إن اهللا حرم على النار من قال: (اهللا عليه وسلم
هذا النوع من األحاديث اليت أشكلت على كثري من ، وما جاء من ) ال إله إال اهللا: يدخل النار من قال

الناس، حىت ظنها بعضهم منسوخة، وظنها بعضهم قبل ورود األوامر والنواهي، ومحلها بعضهم على نار 
  املشركني والكفار، وأول بعضهم الدخول

)٢/٣٦٦(  

  

ققوا االعتقاد نتجت القول بأن األعمال ليست من اإلميان حيتج أهله بأم إذا ح]. باخللود، وحنو ذلك
إِلَّا الَّذين آمنوا : عنه األعمال وأمثرت، وقد يستدلون بعطف األعمال على اإلميان يف مثل قوله تعاىل

 اتحاللُوا الصمعنتيجته : أصله، واملراد باألعمال: أن املراد باإلميان هنا: واجلواب] . ٢٢٧:الشعراء[و



عمال الصاحلة، وبكل حال فاألعمال البد أا داخلة يف اإلميان؛ وذلك ومثرته، أو املراد أكثروا من األ
:  له عالمات وله آثار وله مثار، ومن أرفعها وأعالها-الذي هو قوة اليقني وقوة التصديق-ألن اإلميان 

كلها إميان، فإذا رأيناه يغض بصره عن اإلمث وعن : فنقول على هذا. ظهورها على بدن صاحبها
هذا هو اإلميان، وإذا رأيناه : هذا هو اإلميان، وإذا رأيناه يصون مسعه عما ال حيل؛ قلنا: االعورات، قلن

هذا : حيفظ لسانه عن الكالم القبيح والسيئ، أو مسعناه يتلفظ بالذكر وبالدعاء وبالنصح وبالتعليم؛ قلنا
شتبهات، وبعده عن اآلثام، ظهر اإلميان عليه، وإذا رأينا زهده وورعه، وتقلله من امل: هو اإلميان، يعين

-وأما األدلة اليت وردت يف جناة أهل التوحيد . هذا هو اإلميان، أو هذا هو املؤمن، وأشباه ذلك: قلنا
ال إله إال اهللا يبتغي : إن اهللا حرم على النار من قال: ( كقوله صلى اهللا عليه وسلم-أهل كلمة اإلخالص

 إال اهللا، وكفر مبا يعبد من دون اهللا؛ حرم ماله ودمه، وحسابه ال إله: من قال: (، وقوله) بذلك وجه اهللا
خالصاً من قلبه، وأشباه ) ال إله إال اهللا: (وأخرب عن شفاعته يف يوم القيامة أا تنال من قال) على اهللا

: إنه يكفي أن يقول:  فقالوا-الذين غلبوا جانب الرجاء-ذلك، هذه األحاديث متسك ا أهل اإلرجاء 
ه إال اهللا، ويكفي أن ينوي اإلخالص، وال يشترط أن يعمل، وال يشترط أن يكف عن السيئات، ال إل

أن من قاهلا فإنه البد أن : ولكن هذا القول خاطئ، والصواب. حيث مل يشترط ذلك يف هذه األحاديث
  يعمل مبوجبها؛ فإن ال إله إال اهللا قد قيدت بالقيود الثقال، وهلا شروط سبعة

)٢/٣٦٧(  

  

علم يقني وإخالص وصدقك مع حمبة وانقياد والقبول هلا وبعضهم زاد شرطاً : كرت يف قول الشاعرذ
وزيد ثامنها الكفران منك مبا سوى اإلله من األنداد قد أله فما دام أن هذه الشهادة : ثامناً، ونظمه بقوله

، وعرفنا أن النيب صلى اهللا قد قيدت ذه القيود فالبد أن يتبعها العمل، وإال فال يكون القول صادقاً
عليه وسلم عندما أخرب بنجاة أهل هذه الكلمة، فإمنا أراد أهلها الذين تقع يف قلوم موقعاً ينتج عنه أثر 

ال معبود إال اهللا؛ عبدوه بكل أنواع : ال إله إال اهللا، أي: ونتيجة، وهذا األثر هو العمل، فإذا قالوا
- من التأله، وأعرضوا عما سواه، وذلك -أيضاً- معصيته، وذلك العبادة، فذلك هو التأله، وتركوا

 من التأله له وترك التأله لغريه، فأما إذا مل يعبدوه فال يصدق عليهم أم اختذوه إهلاً، وكذلك إذا -أيضاً
إن هذه األحاديث يف : وأما الذين قالوا. مل يؤدوا حقوق عبادته كلها مل يصدق عليهم أم اختذوه إهلاً

: إن قوله صلى اهللا عليه وسلم: حممولة على أول األمر، فيقول بعض العلماء) ال إله إال اهللا(لمة ك
 حممول على من دخل يف اإلسالم ألول -وحنو ذلك-) ال إله إال اهللا: أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا(

ال إله إال اهللا يكف عنه فإن استمر يف العمل مبعىن : مرة، فإنه يكف عنه، ولكن بعد ذلك ينظر يف حاله
كفاً تاماً، وإن مل يستمر يف العمل ا، ومل يؤد حقوقها؛ فحينئذ يعود إىل ما كان عليه، فيقاتل عليها؛ ألنه 



ال إله إال اهللا، وكفر مبا يعبد من دون اهللا؛ حرم ماله : من قال: (وهناك من محل قوله. قاهلا ومل يعمل ا
اليت خيلدون : على أن املراد نار الكفار، يعين) ال إله إال اهللا: نار من قالحرم اهللا على ال(، أو ) ودمه
أنه وإن دخل النار فإنه ال خيلد فيها، أو ال يدخل نار الكفار، وهذا خالف ما يف األحاديث : يعين. فيها

من قاهلا : اد على أن املر-اليت فيها النجاة ألهل ال إله إال اهللا-حنمل أحاديث الرجاء : فإذاً. املطلقة
  صادقاً من قلبه، وانطلقت جوارحه بالعمل مبقتضاها،

)٢/٣٦٨(  

  

إن حممداً رسول : ال إله إال اهللا، وأقول: أقول: فأنت إذا دعوت إنساناً إىل ال إله إال اهللا، فنطق ا، وقال
املعبود؟ نطالبك بأن ما معىن اإلله؟ أليس اإلله هو املألوه أو : فطالبه بعد ذلك مبعناها، قائالً له. اهللا

من العبادة .. تعبده، وأنت أقررت بأنه املستحق للعبادة، فأين العبادة؟ من العبادة أركان اإلسالم
من العبادة ترك احملرمات يف اإلسالم، طالبه مبعىن .. من العبادة مكمالت اإلسالم.. واجبات اإلسالم

ال فأنت منافق؛ ألن الذي يقوهلا مث ال يعمل هذا هو التأله، إن أتيت بذلك فأنت صادق، وإ: ذلك، وقل
ا شبيه باملنافقني؛ فإن املنافقني يقولوا ليحموا بذلك أمواهلم وأبدام، أما املؤمنون فإم يقولوا 

  .ويطبقوا
  تفاوت قوة اإلميان بتفاوت قوة االعتقاد وكثرة األعمال

…  

)٢/٣٦٩(  

  

اهللا وسالمه عليه مل جيعل ذلك حاصالً مبجرد قول اللسان والشارع صلوات : [قال الشارح رمحه اهللا
فقط، فإن هذا من املعلوم باالضطرار من دين اإلسالم، فإن املنافقني يقولوا بألسنتهم، وهم حتت 

اجلاحدين يف الدرك األسفل من النار، فإن األعمال ال تتفاضل بصورها وعددها، وإمنا تتفاضل بتفاضل 
حديث البطاقة اليت توضع يف كفة، ويقابلها تسعة وتسعون سجالً، كل سجل منها وتأمل . ما يف القلوب

مد البصر، فتثقل البطاقة، وتطيش السجالت، فال يعذب صاحبها، ومعلوم أن كل موحد له مثل هذه 
وتأمل ما قام بقلب قاتل املائة من حقائق اإلميان، اليت مل تشغله عند . البطاقة، وكثري منهم يدخل النار

 أن جعل ينوء بصدره وهو يعاجل سكرات -وهو يف تلك احلال-لسياق عن السري إىل القرية، ومحلته ا
. وتأمل ما قام بقلب البغي من اإلميان، حيث نزعت موقها وسقت الكلب من الركية؛ فغفر هلا! املوت

غري جمانني، وهكذا العقل أيضاً، فإنه يقبل التفاضل، وأهله يف أصله سواء، مستوون يف أم عقالء 



وكذلك اإلجياب والتحرمي، فيكون إجياب دون إجياب، وحترمي دون حترمي، هذا . وبعضهم أعقل من بعض
البد ) ال إله إال اهللا(عرفنا أن كلمة ]. هو الصحيح، وإن كان بعضهم قد طرد ذلك يف العقل والوجوب
م يف الدرك األسفل من النار حتت أن يعمل ا، وأن الذين يقولوا وال يعملون ا هم املنافقون، وه

العمل والتطبيق، أو أم يقولون بألسنتهم ما ليس يف قلوم، : الكفار؛ وذلك ألم أخلوا بشرطها؛ وهو
فلم تنفعهم هذه الكلمة إال نفعاً دنيوياً، وذلك بأن حقنوا ا دماءهم، وأحرزوا ا أمواهلم، فلما أظهروا 

 مل تنفعهم هذه الكلمة اليت ما صدرت عن - مطلع على ما يف قلومواهللا-أمام الناس أم مؤمنون 
أهل اإلميان حقاً هم الذين يقولوا ويعملون مبقتضاها، وتصدر : إذاً. اعتقاد، ومل يعملوا ا حق العمل

 متفاوتون يف هذه القوة، وذلك -بال شك-وهم . عن قلوم، وتطمئن قلوم مبدلوهلا، ويعرفون معناها
   كثرة األدلة، وحبسب كثرةحبسب

)٢/٣٧٠(  

  

إن األعمال من : األعمال، فكلما كثرت األعمال الصاحلة قوي اإلميان يف القلب؛ وألجل هذا نقول
. مسمى اإلميان، وإا تزيد اإلميان، وإن السيئات تنقص اإلميان، وكذلك ترك الصاحلات ينقص اإلميان

لب يتفاوت، واإلميان الذي على األبدان يتفاوت، وقد مثل وإذا كان اإلميان يتفاوت، فإن قدره يف الق
الناس يتفاوتون يف اإلبصار، فبالرغم من : الشارح اإلميان الذي يف القلب بالبصر الذي يف العني، وقال

من مسرية -أم كلهم مبصرون؛ إال أن بعضهم أقوى بصراً من بعض، فبعضهم يرى الشخص من بعيد 
يعرف شخصه، وبعضهم ال يعرفه ولو كان بينه وبينه مخسة أمتار أو حنوها،  ف-ثالثة أو أربعه أميال

. وبعضهم يقرأ اخلط الدقيق بدون نظارة وحنوها، وبعضهم ال يقرؤه إال إذا كان كبرياً، كما هو مشاهد
 واختالف الناس يف البصر مياثله اختالفهم يف العقل، إذ يتفاوت الناس فيه، فمنهم من يكون فطناً ذكياً،

وإذا كان التفاوت حاصالً يف . ومنهم من يكون يف غاية البالدة والغباوة، ومنهم من يكون بني ذلك
كذلك اإلميان الذي يف القلب يقوى يف حق : هذين األمرين، ومها من خلق اهللا تعاىل وتدبريه، فنقول

خرون ضعف اإلميان يف أهل اإلميان القوي الذين تكاثرت األدلة عليهم فرسخ ا اإلميان يف قلوم، وآ
قلوم بقلة األدلة أو بعدم تأملها، ألجل ذلك فإن البعض من أهل اإلميان إذا جاءته شبهة أو دعاه داع 
إىل الضالل أو إىل الردة ترك اإلسالم، وترك الصلوات، وترك األعمال، وما ذاك إال لضعف اإلميان 

ان، وبعضهم يكون اإلميان يف قلبه أرسى من الذي يف قلبه؛ وضعف األدلة اليت بىن عليها هذا اإلمي
اجلبال، ال تزعزعه الشبهات وال التشكيكات، وال اإليرادات اليت يوردها عليه دعاة الضالل، فلو أتوه 
بكل دليل عندهم، ولو ألقوا عليه كل شبهة؛ فإن إميان قلبه حيرق تلك الشبهات ويزيلها؛ وذلك ألن 



ان بالنور، فإن القلب إذا كان فيه إميان فإن فيه نوراً، وأنتم تعرفون قلبه مستنري، وقد مثل الشارح اإلمي
  تفاوت األنوار، فمنهم من يكون

)٢/٣٧١(  

  

النور الذي يف قلبه كنور الشمس الذي يضيء على الدنيا، ومنهم من يكون كنور القمر، ومنهم من 
، وقوة النور تتوقف على املواد يكون كالسرج القوية، ومنهم من يكون كالشمعة الضعيفة أو ما أشبهها

اليت متد ذلك النور، فكذلك النور يف القلب ما الذي ميده؟ ال شك أن الذي ميده األدلة من آيات اهللا 
تعاىل، ومن خملوقاته، ومن أحكامه وشرائعه، ومن املعجزات اليت جرت على أيدي رسله وعلى أيدي 

. يه، فصار ال حيلة ألحد يف تضعيفها وال إزالتهاأوليائه، تواردت على ذلك القلب، فتمكنت ورسخت ف
فإذا رأيت إنساناً إميانه ضعيف فإنك جتده قليل األعمال، كثرياً ما يترك الصلوات أو يتكاسل عنها، 
ويرتكب بعض املنهيات وحنو ذلك، كيف السبيل إىل إنقاذه؟ السبيل إىل ذلك أن حتثه على ما يقوي 

واآليات والرباهني اليت تصل إىل قلبه، وتكرر عليه ما يبطل الشبهات اليت إميانه، بأن تكرر عليه األدلة 
امتأل ا قلبه، فإن مل تقدر على ذلك فأرشده إىل ما يقرؤه أو ما يسمعه من النشرات، أو من الكتب 
واملؤلفات اليت حتتوي على براهني وآيات ودالالت واضحات، وبذلك يقوى اإلميان يف قلبه، وتزول 

سباب اليت تضعفه، فعند ذلك ينبعث بدنه وأعضاؤه وجوارحه باألعمال الصاحلات، فال ينظر إال تلك األ
نظر إميان، وال يسمع إال مساع إميان، وال يتكلم إال كالم إميان، وال يهم بقلبه إال مبا هو إميان، وال ميشي 

فهذا وحنوه من . وهكذا.. ا هو إميانإال إىل إميان، وال يعمل بيديه إال ما هو إميان، وال ينفق ماله إال فيم
  .مثرات اإلميان الذي هو أصل يف القلب، مث بعد ذلك ينبعث على اجلوارح

  األدلة العقلية والنقلية على زيادة اإلميان
…  

)٢/٣٧٢(  

  

فمعلوم أنه ال جيب يف أول األمر : وأما زيادة اإلميان من جهة اإلمجال والتفصيل: [قال الشارح رمحه اهللا
جب بعد نزول القرآن كله، وال جيب على كل أحد من اإلميان املفصل مما أخرب به الرسول صلى اهللا ما و

وأما الزيادة بالعمل والتصديق . عليه وسلم ما جيب على من بلغه خربه، كما يف حق النجاشي وأمثاله
ذي يعمل به فهو أكمل من التصديق الذي ال يستلزمه، فالعلم ال: املستلزم لعمل القلب واجلوارح

صاحبه أكمل من العلم الذي ال يعمل به، فإذا مل حيصل الالزم دل على ضعف امللزوم؛ وهلذا قال النيب 



، وموسى عليه السالم ملا أخرب أن قومه عبدوا العجل مل يلق ) ليس املخرب كاملعاين: (صلى اهللا عليه وسلم
وإن جزم -يف خرب اهللا، لكن املخبر األلواح، فلما رآهم قد عبدوه ألقاها، وليس ذلك لشك موسى 

صلوات - قد ال يتصور املخبر به نفسه كما يتصوره إذا عاينه، كما قال إبراهيم اخلليل -بصدق املخبِر
لْبِي رب أَرِنِي كَيف تحيِ الْموتى قَالَ أَولَم تؤمن قَالَ بلَى ولَكن ليطْمئن قَ: -اهللا على نبينا حممد وعليه

 جيب عليه من اإلميان أن يعلم ما أمر -مثالً-فمن وجب عليه احلج والزكاة : وأيضاً]. ٢٦٠:البقرة[
به، ويؤمن بأن اهللا أوجب عليه ما ال جيب على غريه اإلميان به إال جممالً، وهذا جيب عليه فيه اإلميان 

 مث إذا جاء وقت الصالة كان عليه وكذلك الرجل أول ما يسلم، إمنا جيب عليه اإلقرار امل،. املفصل
: من عقيدة أهل السنة واجلماعة]. أن يؤمن بوجوا ويؤديها، فلم يتساو الناس فيما أمروا به من اإلميان

 يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص -الذي يف القلب، والذي يف اللسان، وعلى اجلوارح-أن اإلميان 
الَّذين قَالَ لَهم الناس إِنَّ الناس قَد جمعوا لَكُم : ال تعاىلبالعصيان، وقد دل على ذلك أدلة كثرية، ق

: ، كيف زادهم إمياناً؟ أي] ١٧٣:آل عمران[فَاخشوهم فَزادهم إِميانا وقَالُوا حسبنا اللَّه ونِعم الْوكيلُ 
  تصديقاً خبرب

)٢/٣٧٣(  

  

 فاهللا أخربهم بأنه ينصرهم، وبأنه ال خيذهلم، فلما جاءهم هذا اخلرب ما اهللا، وعمالً بآثار ذلك التصديق،
زادهم إال تصديقاً باهللا تعاىل وخبرب اهللا، فدل ذلك على أن اإلميان يزيد، وكل ما هو قابل للزيادة فهو 

فسمعاها ] ٢:األنفال[ميانا وإِذَا تليت علَيهِم آياته زادتهم إِ: وقال تعاىل يف سورة األنفال. قابل للنقص
أم يعملون ا، ويصدقون ا، ويعرفون مدلوهلا، فيكون ذلك زيادة يف : أو قراءا تزيدهم إمياناً يعين

هو الَّذي أَنزلَ السكينةَ في قُلُوبِ الْمؤمنِني ليزدادوا إِميانا مع : وقال تعاىل يف سورة الفتح. أعماهلم
إِمي م] ٤:الفتح[انِهِمالطمأنينة إىل خرب اهللا وخرب رسوله، والثقة بأنه ينصر : ، السكينة اليت أنزهلا يف قلو

من نصره، كما يف اآليات األخرى، فهذه الثقة زادم إمياناً؛ ليزدادوا إمياناً مع إميام، فدل على أم 
ام، وال شك أا زيادة حمسوسة حبيث زادت كانوا مؤمنني، وأن هذه السكينة زادم إمياناً إىل إمي

هذه بعض . أعماهلم، وكثرت حسنام، وقلت سيئام، فيكون ذلك من أسباب زيادة احلق واإلميان
أن الذي عمل بالشريعة : إن الزيادة هي زيادة األعمال، يعين: األدلة على زيادة اإلميان، والشارح يقول

ا زادت الشرائع زادت أعماله، ومعلوم أن الذين أسلموا مبكة يف أول ما نزلت عمل بأعمال قليلة، ومل
أول اإلسالم ما فرضت عليهم الطهارة وال الصالة وال الصوم وال الصدقة وال اجلهاد، وما فرض عليهم 

من أركان اإلسالم إال الشهادتان، حيث بقوا عشر سنني قبل أن تفرض عليهم الصالة، أما الذين 
من اهلجرة فقد أسلموا بعد أن متت شرائع اإلسالم، فصاروا يصلون ويزكون أسلموا يف سنة مثان 



ويصومون وجياهدون وحيجون ويعلمون ويعملون ويتعلمون القرآن ويقرءونه، فأعماهلم أكثر من أعمال 
األولني الذين اقتصروا على التوحيد وعلى اإلخالص، فهذا دليل على تفاوت اإلميان بكثرة األعمال، 

  : لبعض العلماء يف زيادة اإلميانوهذه وجهة

)٢/٣٧٤(  

  

ومثل الشارح مبن بلغته الشريعة فآمن ا، ومل تبلغه تفاصيلها . زيادة األعمال وكثرا: أن املراد ا
كالنجاشي ملك احلبشة، فإنه ملا أسلم مل تبلغه تفاصيل الشريعة من أركان اإلسالم واحملرمات يف الدين، 

ن إال بعضه، ومل يعمل به كله، فإميانه حبسب ما وصل إليه من األركان ومن وكذلك ما مسع من القرآ
األحكام، فهو أقل نسبياً من الذين حضروا الترتيل فآمنوا به مفصالً، وعملوا به عمالً كامالً، فهؤالء 

  .أكثر عمالً، فهم أقوى إمياناً وأزيد، هكذا فسر بعض العلماء الزيادة بكثرة األعمال
  ي يف القلب يتفاوتالتصديق الذ

…  

)٢/٣٧٥(  

  

التصديق الذي يف القلب يتفاوت، فقد عرفنا خرب صاحب البطاقة الذي أخرب النيب صلى اهللا عليه وسلم 
بأنه يدعى وله تسعة وتسعون سجالً، كل سجل منها مد البصر، مكتوب فيها سيئاته، ال يدرك أعاله 

 مكتوب فيها الشهادتان، فتوضع البطاقة يف كفة البصر؛ فيعترف بذلك كله، مث خيرج له بطاقة صغرية
والسجالت يف كفة، فتطيش السجالت وتثقل البطاقة؛ ملاذا؟ ألن هذه الشهادة صدرت من صميم قلبه، 
صدرت وهو موقن ا يقيناً صادقاً وإمياناً قوياً، فلما قاهلا ذه النية وذه العقيدة حمت مجيع ما سبقها، 

أحرقتها إحراقاً مزيالً ألثرها، فلم يبق هلا جرم تزن به، فكانت هذه الشهادة وكفرت السيئات كلها، و
واستدل الشارح بقصة الرجل من بين إسرائيل الذي قتل تسعةً وتسعني . هي اليت ثقلت بتلك األعمال

ك فدله هل له من توبة؟ فأفتاه عابد بأنه ال توبة له، فقتله ومتم به املائة، مث سأل بعد ذل: نفساً، مث سأل
العامل على قرية ا أناس صاحلون، فجاء إليها مهاجراً فاراً بدينه، فأدركه املوت وهو يف الطريق، فلما 
أدركه املوت كان من حمبته لتلك القرية أن أخذ ينأى بصدره ويقرب إليها، فكان فعله هذا دليالً على 

ل توبته، فهذا دليل على أن اإلميان إذا قوة إميانه وقوة تصديقه؛ مما جعله يلحق بأهل تلك القرية وتقب
 -زانية: يعين- بقصة امرأة بغي -أيضاً-واستدل . كان قوياً يف القلب ظهرت آثاره وظهرت عالماته

-كانت تكثر من الزنا، مث إا تابت، وملا رأت كلباً يلهث على ركية يكاد ميوت عطشاً، نزعت موقها 



، فشكر اهللا هلا فغفر هلا، وذلك دليل على أن رمحتها ذه  ومألته ماًء وسقت ذلك الكلب-خفها: يعن
البهيمة ورجاءها من اهللا املغفرة هو الذي محلها على ذلك، فتعلق قلبها برا أنه الذي يثيبها على هذا 

العمل، فكان هذا العمل الصادق اخلالص نابعاً من إميان قوي وتصديق ثابت، فأصبح مكفراً هلذه 
فاألعمال اليت تكون على البدن، إذا كان البدن عامالً ا زاد اإلميان : وبكل حال. السيئات اليت سبقت

  الذي يف القلب،

)٢/٣٧٦(  

  

وزاد اإلميان الذي هو من مسمى اإلميان، فإن تكلم بكلمة من اخلري زاد إميانه، وإن تكلم بكلمة شر أو 
شيئاً يبتغي به وجه اهللا زاد إميانه، وإن أنفقه فيما سوء نقص إميانه، وإذا أنفق هللا تعاىل درمهاً أو ديناراً أو 

يسخط اهللا من هلو وباطل وكفر وضالل نقص إميانه، وإن مشى خطوات إىل ذكر وإىل مسجد وإىل علم 
وإىل عبادة من العبادات زاد إميانه، وإن مشى خطوة أو خطوات إىل هلو وباطل ولعب ومعصية من 

ومعلوم أن الصلوات تزيد اإلميان، وأن أكل احلرام ينقص . ص إميانهاملعاصي وما أشبهها فمشيه هذا ينق
اإلميان، وأن النكاح احلالل بالنية يزيد اإلميان، والنكاح احلرام ينقص اإلميان، وكذلك الكسب احلالل 
والنفقة منه يزيد اإلميان، والكسب احلرام والنفقة منه ينقص اإلميان، ويقال كذلك يف الكالم السيئ 

فالذكر بأنواعه والدعاء واألمر باخلري وتعلم العلم وتعليمه يزيد به اإلميان، وتعلم : م احلسنوالكال
فعلى املسلم أن . وهكذا.. الباطل والسوء والكالم السيئ والسباب والشتائم وحنوها ينقص اإلميان
  .يتفقد نفسه ويتفقد أعماله، وحيرص على أن يكون يف زيادة ال يف نقصان

  فيما يتعلق خبرب الغيب والشهادة) اإلميان(و) التصديق(فظ الفرق بني ل
…  

)٢/٣٧٧(  

  

فَآمن لَه لُوطٌ : ال يستعمل بدل كلمة اإلميان التصديق، والدليل عليه قوله تعاىل يف سورة العنكبوت
وأنت . صدقت له: صدقت به، وال يقال: ، فيقال)الباء(، مع أن التصديق يتعدى بـ] ٢٦:العنكبوت[

فَما : صدقت له، فكذلك قوله: صدقت فالناً، وصدقت خبربه، وال تقول: تكلم عن شخص تقولحني ت
اتبعوه وعملوا مبا : فما آمن به؛ ألن املراد: ومل يقل) آمن ملوسى] (٨٣:يونس[آمن لموسى إِلَّا ذُريةٌ 

ه، فعرف بذلك أن االستدالل جاء به، فهذا دليل على أن اإلميان أصبح مغايراً للتصديق، وليس مرادفاً ل
قال . هو التصديق، ال يصلح دليالً على أن األعمال ليست من مسمى اإلميان: بأن اإلميان يف اللغة



: آمنت له، كما يقال: إمنا يقال. قد آمنته، وال صدقت له: فاحلاصل أنه ال يقال: [الشارح رمحه اهللا
، مع الفرق بينهما؛ ألن الفرق )صدقت( بـ، أقرب من تفسريه)أقررت(أقررت له، فكان تفسريه بـ

: صدقت، كما يقال له: بينهما ثابت يف املعىن، فإن كل خمرب عن مشاهدة أو غيب، يقال له يف اللغة
وأما لفظ اإلميان فال يستعمل إال يف اخلرب عن . صدقت: قيل له. السماء فوقنا: فمن قال. كذبت

آمنا له، فإن فيه أصل معىن األمن واالئتمان : ، وال يقالصدقناه: طلعت الشمس: الغائب، فيقال ملن قال
إمنا يكون يف اخلرب عن الغائب، فاألمر الغائب هو الذي يؤمتن عليه املخبِر، وهلذا مل يأت يف القرآن وغريه 

وألنه مل يقابل لفظ اإلميان قط بالتكذيب كما يقابل لفظ التصديق، . إال يف هذا النوع) آمن له(لفظ 
أنا أعلم أنك صادق، ولكن ال أتبعك، بل : ابل بالكفر، والكفر ال خيتص بالتكذيب، بل لو قالوإمنا يق

أعاديك وأبغضك وأخالفك؛ لكان كفراً أعظم، فعلم أن اإلميان ليس التصديق فقط، وال الكفر هو 
ميان، التكذيب فقط، بل إذا كان الكفر يكون تكذيباً، ويكون خمالفة ومعاداة بال تكذيب، فكذلك اإل
ولو . يكون تصديقاً وموافقة وانقياداً، وال يكفي جمرد التصديق، فيكون اإلسالم جزء مسمى اإلميان

  سلم الترادف فالتصديق يكون

)٢/٣٧٨(  

  

العينان تزنيان، وزنامها : (باألفعال أيضاً، كما ثبت يف الصحيح عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال
وقال احلسن ) .  والفرج يصدق ذلك ويكذبه-:إىل أن قال-السمع النظر، واألذن تزين، وزناها 

ولو ). ليس اإلميان بالتحلي وال بالتمين، ولكنه ما وقر يف الصدور وصدقته األعمال: (البصري رمحه اهللا
كان تصديقاً فهو تصديق خمصوص كما يف الصالة وحنوها كما قد تقدم، وليس هذا نقالً للفظ وال تغيرياً 

 أدىن -الذي هو اإلميان-فالتصديق . هللا مل يأمرنا بإميان مطلق، بل بإميان خاص، وصفه وبينهله، فإن ا
أحواله أن يكون نوعاً من التصديق العام، فال يكون مطابقاً له يف العموم واخلصوص، من غري تغري 

 املوصوف بأنه اللسان وال قلبه، بل يكون اإلميان يف كالم الشارع مؤلفاً من العام واخلاص، كاإلنسان
وألن التصديق التام القائم بالقلب مستلزم ملا وجب من أعمال القلب واجلوارح، فإن هذه . حيوان ناطق

إن هذه لوازم تدخل يف مسمى : ونقول. من لوازم اإلميان التام، وانتفاء الالزم دليل على انتفاء امللزوم
ه يف اللغة، لكن الشارع زاد فيه أحكاماً، أو اللفظ تارة، وخترج عنه أخرى، أو إن اللفظ باق على معنا

أن يكون الشارع استعمله يف معناه اازي، فهو حقيقة شرعية، جماز لغوي، أو أن يكون قد نقله 
كل هذا من البيان واإليضاح للفرق بني التصديق ]. الشارع، وهذه أقوال ملن سلك هذا الطريق
 ولو كانا مترادفني يف اللغة فإما غري مترادفني يف الشرع، واإلميان، وأما ليسا مترادفني من كل جهة،
صدقته أو كذبته، فالتصديق ضده : صادق أو كاذب، ويقال: فمعلوم أن التصديق ضده التكذيب، يقال



آمن أو كفر، مؤمن وكافر، فأصبح : أما اإلميان فليس ضده التكذيب، بل ضده الكفر، فيقال. التكذيب
اإلميان والتصديق : ل على أنه ليس هو التصديق من كل جهة، والذين قالواله ضد غري التصديق، فد
قد دلت اللغة على التفريق بينهما كما يف األمثلة اليت ذكرها الشارح، فإذا : معنامها واحد، يقال هلم

  صدقت، أو: قيل. طلعت الشمس: قال

)٢/٣٧٩(  

  

ناه، وأصبح اإلميان امساً لإلميان بالشيء صدق: آمنت به، وال آمنا خبربه، بل يقال: وال يقال. كذبت
جيزمون به ويعتقدونه وإن : أي] ٣:البقرة[الَّذين يؤمنونَ بِالْغيبِ : الغائب؛ ألن اهللا أخرب بذلك يف قوله

هو التصديق، : فاإلميان يف األصل ويف اللغة: وبكل حال. إىل آخر ما ذكره الشارح... كان غائباً مل يروه
الشارع من اللغة، وجعله مسمى شرعياً، فأصبحت األعمال من مسمى اإلميان، فمن آمن ولكن نقله 

 وهو مع -وحنو ذلك-باللسان، وصرح بسب الدين، وبسب اهللا، وبسب الرسل، وبكلمات الكفر 
ذلك يدعي أو يزعم أنه من أهل اإلميان، وأن قلبه مؤمن؛ مل نصدقه يف ذلك، بل عاملناه مبا يقول؛ وذلك 

أليس : أنه صلى اهللا عليه وسلم استأذنه رجل يف قتل بعض املنافقني، فقال(نعمل بالظاهر، كما روي ألنا 
: أليس يشهد أن حممداً رسول اهللا؟ قال: قال. يشهد، وال شهادة له: يشهد أن ال إله إال اهللا؟ قال

ين يت عن أولئك الذ: قال. يصلي، وال صالة له: أليس يصلي؟ قال: قال. يشهد، وال شهادة له
: وملا استأذنه خالد بن الوليد أن يقتل ذا اخلويصرة الذي قال. أنه أمر بأن يعمل بالظاهر: يعين) قتلهم

! وكم من مصلٍ يقول بلسانه ما ليس يف قلبه: فقال. لعله يصلي: أال نقتله؟ قال: فقال! اعدل يا حممد(
أننا إمنا نعامله : يعين) لناس وال أشق بطومإين مل أؤمر أن أنقب عن قلوب ا: فقال صلى اهللا عليه وسلم

صدق هذا : قلنا له. إن قليب ممتلئ إمياناً، إن قليب مؤمن: مبا يظهر منه، فألجل ذلك إذا قال بعضهم
اإلميان بعالمة عليه وهو العمل، فإنه من مكمالته، فإذا مل تعمل، بل خالفت ما تقوله مبا تعمله كذبناك، 

ت صادقاً لعملت، كيف تزعم أنك حتب اهللا وحتب الرسول وحتب الشريعة ومل نقبل قولك، فلو كن
تعصي اإلله وأنت تزعم حبه هذا عجيب يف الفعال ! واإلسالم، ومع ذلك ال تأيت بعالمة على هذه احملبة؟

بديع لو كان حبك صادقاً ألطعته إن احملب ملن حيب مطيع واألثر الذي روي عن احلسن مشهور، وهو 
  يس اإلميانل: (أنه قال
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احللة : ، فنفى أن يكون بالتحلي، يعين)بالتحلي وال بالتمين، ولكن ما وقر يف القلوب، وصدقته األعمال
الظاهرة كاللباس أو اهليئة أو الشعور أو املظهر أو املقال أو السكىن فيما بني املسلمني أو حنو ذلك، 

 أنا من أهل اإلميان، وميدح بذلك نفسه، ليس ذلك هو أنا مؤمن،: األلفاظ، يقول: وكذلك التمين، يعين
صدقته : حقيقة اإلميان، اإلميان يف احلقيقة هو ما امتأل به القلب، مث ظهرت آثاره على األعمال، أي

  .اجلوارح بأعماهلا
  من استكمل خصال اإلميان استكمل إميانه

…  
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 مالزمان، وكذلك الذي يكون باللسان، والذي اإلميان الذي يكون يف القلب، ويكون يف البدن، مها
يكون باألركان مها متالزمان، وكالمها من خصال اإلميان، فمن استكملها استكمل اإلميان، كما ذكر 

إن لإلميان شروطاً وخصاالً وخصائص، من : (ذلك البخاري عن عمر بن عبد العزيز رمحه اهللا أنه قال
 ا نقص منه اإلميان، فإن أعش فسأبينها لكم، وإن أمت فما أنا استكملها استكمل اإلميان، ومن أخل

وال شك أنه أخذ ذلك عن . ، هذا كالم عمر بن عبد العزيز رضي اهللا عنه)على صحبتكم حبريص
الصحابة، فهو عرف أن اإلميان ال يكفي فيه االنتماء والتسمي، فله شروط، وله مكمالت، وله آثار، 

فهكذا يكون املؤمنون . يأيت ا ويستكملها؛ حىت يكتب بذلك مؤمناً حقاًوله أعمال، فالبد أن املؤمن 
وقد عرفنا أن . الذين ال يفرقون بني اهللا ورسله، وال يردون شيئاً من شريعته، هؤالء هم املؤمنون حقاً

عقيدة أهل السنة أن األعمال تدخل يف مسمى اإلميان، وأنه ال يكون مؤمناً إذا مل يعمل؛ وذلك ألن 
ميان الذي يف القلب تظهر آثاره على األعمال، فاألعمال إميان كما أن االعتقاد إميان، وكما أن اإل

األذكار اللسانية إميان، وكما أن النفقات يف وجوه اخلري إميان، وكما أن األعمال اخلريية كلها وخصال 
إن السباب والشتم : الاخلري وخصال الدين كلها من اإلميان، فالكفر له شعب، واإلميان له شعب، فيق

، فجعل )سباب املسلم فسوق، وقتاله كفر: (واللعن من خصال الكفر، قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
، فجعلها كفراً، )الطعن يف النسب، والنياحة: اثنتان يف الناس مها م كفر: (األعمال احملرمة كفر، وقال

والعبد حيرص على أن .  اإلميان تسمى إمياناًمن خصال الكفر، فخصال الكفر تسمى كفراً، وخصال: أي
أُولَئك هم الْمؤمنونَ حقا لَهم درجات عند ربهِم ومغفرةٌ : جيمع خصال اخلري كلها حىت يكون مؤمناً حقاً

 كَرِمي قرِزكون مؤمناً فاملؤمن حيرص على أن ي! ، من الذين يزهد يف هذا الثواب كله؟] ٤:األنفال[و
  حقاً
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كذلك الذين زعموا أن األعمال ليست من اإلميان، وجعلوا اإلميان مقتصراً . حىت حيصل له هذا الثواب
 ال شك أن قوهلم فيه خلل، وقد ذكرنا فيما -كما هو مذهب األحناف-على العقيدة وعلى الكالم 

 يف قلوم، فصاروا يكتفون مبا يف القلب ومبا سبق أم ملا اعتقدوا هذه العقيدة ضعف قدر اإلميان الذي
يف اللسان، وال يعدون األعمال من مسمى اإلميان، فيضعف تنافسهم يف اخلريات، وال يبايل أحدهم مبا 
ارتكب من السيئات واخلطيئات، فيقعون يف الذنوب وال يشعرون، أو يظنون أا ال تنايف إميام، أو أا 

زهدون يف األعمال اخلريية من احلسنات والقربات وسائر الطاعات، ويظنون ال تنقص ثوام، وكذلك ي
أا ال يكون هلا تأثري يف إميام وال يف قربام وال يف أعماهلم، فكان ذلك سبباً يف نقص تنافسهم يف 

أما أهل السنة فإم ملا عرفوا أن األعمال من اإلميان صاروا يتنافسون يف كثرة اخلصال . اخلريات
اخلريية، وصاروا يعملون األعمال الدينية، وصاروا يكثرون من احلسنات، ويتقون السيئات واملخالفات، 
  .فصاروا بذلك يف أعلى املراتب، وقد مر بنا كثري من أقواهلم اليت يتعللون ا، ولكنها ال تصلح مستنداً

  ]٤٤[شرح العقيدة الطحاوية 
ى من القرآن والسنة، وقد استدل املخالفون هلذه العقيدة بأدلة األدلة على زيادة اإلميان أكثر من أن حتص

  .متشاة، وقد بني العلماء فساد استدالهلم ا
  خالف أهل السنة واحلنفية يف زيادة اإلميان ونقصانه

…  
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ثار واألدلة على زيادة اإلميان ونقصانه من الكتاب والسنة واآل: [قال الشارح رمحنا اهللا تعاىل وإياه
: ، وقال تعاىل] ٢:األنفال[وإِذَا تليت علَيهِم آياته زادتهم إِميانا : قوله تعاىل: السلفية كثرية جداً؛ منها

، وقال ] ٣١:املدثر[ويزداد الَّذين آمنوا إِميانا : ، وقال تعاىل] ٧٦:مرمي[ويزِيد اللَّه الَّذين اهتدوا هدى 
: ، وقال تعاىل] ٤:الفتح[هو الَّذي أَنزلَ السكينةَ في قُلُوبِ الْمؤمنِني ليزدادوا إِميانا مع إِميانِهِم : اىلتع

 اللَّه ونِعم الْوكيلُ الَّذين قَالَ لَهم الناس إِنَّ الناس قَد جمعوا لَكُم فَاخشوهم فَزادهم إِميانا وقَالُوا حسبنا
إن الزيادة باعتبار زيادة املؤمن به؟ فهل يف : وكيف يقال يف هذه اآلية واليت قبلها] . ١٧٣:آل عمران[

وهل يف إنزال السكينة على قلوب املؤمنني ! زيادة مشروع؟) قد مجعوا لكم فاخشوهم: (قول الناس
ب املؤمنني مرجعهم احلديبية ليزدادوا طمأنينة ويقيناً، وإمنا أنزل اهللا السكينة يف قلو! زيادة مشروع؟

وإِذَا ما : وقال تعاىل] . ١٦٧:آل عمران[هم للْكُفْرِ يومئذ أَقْرب منهم لِإلميان : ويؤيد ذلك قوله تعاىل
* ما الَّذين آمنوا فَزادتهم إِميانا وهم يستبشرونَ أُنزِلَت سورةٌ فَمنهم من يقُولُ أَيكُم زادته هذه إِميانا فَأَ



]]. ١٢٥-١٢٤:التوبة[وأَما الَّذين في قُلُوبِهِم مرض فَزادتهم رِجساً إِلَى رِجِسهِم وماتوا وهم كَافرونَ 
يد بالطاعة وينقص بالعصيان، وهذه اجلملة قول باللسان، واعتقاد باجلنان، وعمل باألركان، يز: اإلميان

حمل خالف بني أهل السنة وبني احلنفية وكذلك غريهم من املبتدعة، فإم كاملرجئة ) يزيد وينقص(
واجلهمية ال يرون األعمال من مسمى اإلميان، وال يرون زيادة اإلميان وال نقصه، ويعتقدون أن أهله يف 

  أصله
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إمنا هو بالدرجات يف اآلخرة، أو باألعمال، وإال فاألعمال عندهم زائدة عن سواء، وأن تفاضلهم 
وأهل السنة يرون أن اإلميان يزيد . اإلميان، ويرون أن اإلميان شيء واحد ال يزيد وال ينقص، هكذا قالوا

 وينقص، وقد ذكرنا فيما سبق أن على اإلنسان أن حيرص على زيادة إميانه، وأن الكلمة الطيبة تزيد
إميانه، والكلمة اخلبيثة تنقص إميانه، والدرهم الذي ينفقه يف سبيل اهللا ويف وجوه اخلري يزيد به إميانه، 

وإذا أنفقه يف املعاصي نقص إميانه، واخلطوات اليت يسريها إىل اخلري وإىل أماكن اخلري كاملساجد وحنوها 
  . ......وهكذا بقية األعمال.. ص بذلك إميانهتزيد إميانه، وإذا خطا إىل اللهو وإىل اللعب وإىل الباطل نق

  توضيح أدلة زيادة اإلميان ونقصه
…  
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اآليات اليت ذكر املؤلف فيها داللة واضحة على أن اإلميان يزيد وينقص، حيث أثبت اهللا فيها الزيادة، 
ن قَالَ لَهم الناس إِنَّ الَّذي: وكل شيء يقبل الزيادة فهو يقبل النقصان، ففي سورة آل عمران قال تعاىل

، ملا خرج النيب صلى اهللا عليه وسلم ] ١٧٣:آل عمران[الناس قَد جمعوا لَكُم فَاخشوهم فَزادهم إِميانا 
مع بعض أصحابه بعد وقعة أحد يريد اللحاق باملشركني، جاءهم نعيم بن مسعود أو رجل من خزاعة 

أن املشركني قد مجعوا لكم، ويريدون أن يرجعوا إليكم : يعين.  لكم فاخشوهمإن الناس قد مجعوا: وقال
ويقتلوا من بقي منكم، فاخشوهم، وهذه املقالة ليس فيها زيادة أعمال، وال فيها زيادة تشريع، وال فيها 

وقوي إميام ا، ] ١٧٣:آل عمران[زيادة حكم، فكيف زادم إمياناً؟ قَالُوا حسبنا اللَّه ونِعم الْوكيلُ 
وكثر عملهم، وصمدوا فيما جاءوا له، وتوجهوا يف طلب املشركني، جادين يف اللحاق م، مع ما 

يستبشرونَ بِنِعمة من اللَّه وفَضلٍ وأَنَّ اللَّه ال : أصام من القرح كما قال اهللا تعاىل بعد أن ذكر الشهداء
-١٧١:آل عمران[الَّذين استجابوا للَّه والرسولِ من بعد ما أَصابهم الْقَرح * نييضيع أَجر الْمؤمنِ



الَّذين * املصيبة اليت نزلت م وأصيبوا ا يف أحد للَّذين أَحسنوا منهم واتقَوا أَجر عظيم : أي] ١٧٢
اسإِنَّ الن اسالن ما قَالَ لَهانإِمي مهادفَز مهوشفَاخ وا لَكُمعمج كذلك ]. ١٧٣-١٧٢:آل عمران[ قَد

وإِذَا ما أُنزِلَت سورةٌ فَمنهم من يقُولُ أَيكُم زادته هذه إِميانا فَأَما الَّذين : اآليات اليت يف آخر سورة التوبة
انإِمي مهتادوا فَزنونَ آمرشبتسي مها و * ِسهِما إِلَى رِجسرِج مهتادفَز ضرم ي قُلُوبِهِمف ينا الَّذأَمو

  ، كيف زادم إمياناً؟]١٢٥-١٢٤:التوبة[
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عملوا مبا فيها، هذه السورة أو هذه اآليات طبقوها وعملوا مبا فيها، وكذلك اعتقدوا مدلوهلا؛ فزاد 
والَّذين اهتدوا : كذلك قوله تعاىل يف سورة حممد. ، فهذا دليل واضح على أن اإلميان يزيد وينقصإميام

 مقْواهت ماهآتى وده مهادكذلك قوله تعاىل . ، واهلدى ال شك أنه زيادة إميان وطمأنينة] ١٧:حممد[ز
، ملا رجعوا من ]٤:الفتح[قُلُوبِ الْمؤمنِني ليزدادوا إِميانا هو الَّذي أَنزلَ السكينةَ في : يف سورة الفتح

غزوة احلديبية أنزل اهللا عليهم الطمأنينة، وأنزل يف قلوم السكينة، فزاد إميام، وكثرت أعماهلم، فهذه 
ذلك قال أدلة واضحة على أن اإلميان يزيد، وال شك أنه إذا كان يقبل الزيادة فإنه يقبل النقصان؛ فل

وإذا عرف املسلم ذلك حرص على ما يزيد إميانه ويقويه . إنه يزيد بالطاعة وينقص باملعصية: أهل السنة
ويثبته ويرسخه، وهو إميانه مبا أخرب اهللا به، وكذلك تتبعه آليات اهللا، ونظره يف خملوقاته، مما يرسخ اإلميان 

وإذا .  هذه الشريعة، وذلك كله مما يزيد به إميانهيف قلبه ويقويه، كذلك يكثر عمله وتطبيقه ملا جاءه يف
عرفت ما يزيد فإن ضد ذلك ما ينقص، فاعرف األشياء اليت يزيد ا إميانك فاعمل ا، واعرف ضدها 

  .من املعاصي اليت تنقص إميانك، فابتعد عنها
  ضعف األحاديث اليت تدل على أن اإلميان ال يزيد وال ينقص

…  
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وأما ما رواه الفقيه أبو الليث السمرقندي رمحه اهللا يف تفسريه عند هذه اآلية : [ رمحه اهللاقال الشارح
حدثنا حممد بن : حدثنا فارس بن مردويه قال: حدثنا حممد بن الفضل وأبو القاسم الساباذي قاال: فقال

عن أيب املهزم عن حدثنا أبو مطيع عن محاد بن سلمة : حدثنا حيىي بن عيسى قال: الفضل بن العابد قال
اإلميان يزيد ! يا رسول اهللا: جاء وفد ثقيف إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالوا: (أيب هريرة قال
؛ فقد سئل شيخنا عماد الدين )ال؛ اإلميان مكمل يف القلب، زيادته كفر، ونقصانه شرك: وينقص؟ فقال



 من أيب ليث إىل أيب مطيع جمهولون ال يعرفون يف بأن اإلسناد: ابن كثري رمحه اهللا عن هذا احلديث فأجاب
احلكم بن عبد اهللا بن مسلمة البلخي ، ضعفه : وأما أبو مطيع فهو. شيء من كتب التواريخ املشهورة

أمحد بن حنبل وحيىي بن معني وعمرو بن علي الفالس والبخاري وأبو داود والنسائي وأبو حامت الرازي 
الراوي عن -وأما أبو املهزم .  والعقيلي وابن عدي والدار قطين وغريهموأبو حامت حممد بن حبان البسيت

يزيد بن سفيان ، فقد ضعفه أيضاً غري واحد، وتركه :  فقد تصحف على الكتاب، وامسه-أيب هريرة 
لو أعطوه فلسني : متروك، وقد امه شعبة بالوضع، حيث قال: شعبة بن احلجاج ، وقال النسائي 

هذا احلديث باطل، وضعه بعض الوضاعني، ورجال إسناده كلهم إما جمهول، !]. ثاًحلدثهم سبعني حدي
مث هو مصادم للنصوص، فإذا كان اآليات تدل . وإما كذاب، وإما ضعيف، فال يلتفت إليه، وليس بدليل

 يستبشرونَ فَزادتهم إِميانا وهم: إذا كان اهللا يقول! على الزيادة فكيف يأيت احلديث بأنه ال زيادة؟
، فَزادهم إِميانا ] ٧٦:مرمي[، ويزِيد اللَّه الَّذين اهتدوا هدى ] ٤:الفتح[، ليزدادوا إِميانا ] ١٢٤:التوبة[
! ، كيف مع ذلك يأيت هذا احلديث ويكون من قول النيب صلى اهللا عليه وسلم؟] ١٧٣:آل عمران[

   ال خيالف كتاب ربه، وال يأيت إال مبا أوحي إليه، وقدالرسول صلى اهللا عليه وسلم

)٢/٣٨٨(  

  

إن : أوحي إليه أن الشريعة فيها أعمال، وأن أعماهلا إذا عمل ا العباد زاد بذلك إميام، فال يقول قائل
  .اإلميان ال يزيد وال ينقص، معتمداً على هذا احلديث الضعيف أو املكذوب

  الصحابة تدل على نقص اإلميانأدلة أخرى من احلديث وكالم 
…  

وقد وصف النيب صلى اهللا عليه وسلم النساء بنقصان العقل والدين، وقال : [قال الشارح رمحه اهللا
: واملراد) . ال يؤمن أحدكم حىت أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أمجعني: (صلى اهللا عليه وسلم

ن، وحديث الشفاعة، وأنه خيرج من النار من يف قلبه نفي الكمال، ونظائره كثرية، وحديث شعب اإلميا
إن إميان أهل السماوات واألرض سواء، وإمنا : أدىن أدىن أدىن مثقال ذرة من إميان، فكيف يقال بعد هذا

منه : وكالم الصحابة رضي اهللا عنهم يف هذا املعىن كثري أيضاً! التفاضل بينهم مبعان أخر غري اإلميان؟
من فقه العبد أن يتعاهد إميانه وما نقص منه، ومن فقه العبد أن يعلم : (ضي اهللا عنهقول أيب الدرداء ر

هلموا نزدد إمياناً، فيذكرون اهللا تعاىل : (وكان عمر رضي اهللا عنه يقول ألصحابه). أيزداد هو أم ينتقص
وكان معاذ ). وفقهاًاللهم زدنا إمياناً ويقيناً : (وكان ابن مسعود رضي اهللا عنه يقول يف دعائه). عز وجل

ومثله عن عبد اهللا بن رواحة رضي اهللا ). اجلس بنا نؤمن ساعة: (بن جبل رضي اهللا عنه يقول لرجل
إنصاف : ثالث من كن فيه فقد استكمل اإلميان: (وصح عن عمار بن ياسر رضي اهللا عنه أنه قال. عنه



ويف هذا . ري رمحه اهللا يف صحيحه، ذكره البخا)من نفسه، واإلنفاق من إقتار، وبذل السالم للعامل
هذه أدلة واضحة تدل على تفاوت أهل اإلميان يف إميام، ال كما يقول ]. املقدار كفاية، وباهللا التوفيق

والنيب صلى اهللا عليه وسلم ينفي . إن الناس سواء يف اإلميان، وإم ال يتفاوتون إال مبعان أخرى: املبتدعة
ال يؤمن من ال : (نفي كماله، إذا قال مثالً: ، ويفسره العلماء بأن املراداإلميان عمن فعل بعض املعاصي

  إن من مل يأمن جاره بوائقه: هل يقال) يأمن جاره بوائقه

)٢/٣٨٩(  

  

هل ) ال يؤمن أحدكم حىت حيب ألخيه ما حيب لنفسه: (إذا قال مثالً. إميانه ناقص: كَفَر؟ ال؛ بل نقول
إنه مل يؤمن اإلميان الكامل؛ وذلك : ه لنفسه فهو كافر؟ ال؛ ولكن نقولإذا مل حيب ألخيه ما حيب: نقول

ألن اإلميان يتفاوت أهله فيه، فيكون منهم من هو كامل اإلميان، ومنهم من هو ناقص اإلميان، فهذا 
وكذلك األحاديث اليت فيها حث النيب صلى اهللا عليه وسلم . كمال، وهو استيفاء هذه اخلصال وحنوها

من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن باهللا : ( يفعل خصاالً، كقولهاملؤمن أن
أن هذه : ، املعىن) واليوم اآلخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليقل خرياً أو ليصمت

 ناقص إميانه باهللا وباليوم من خصال املؤمن الذي يؤمن باهللا واليوم اآلخر، فيدل على أن من مل يفعلها فإنه
ال حيل المرأة تؤمن باهللا واليوم اآلخر أن تسافر مسرية يوم : (وهكذا قوله صلى اهللا عليه وسلم. اآلخر

: وقوله. معلوم أا تؤمن، ولكن سفرها يكون نقصاً يف إمياا، ال أنه نفي لإلميان كله) إال مع ذي حمرم
، معلوم أنه ال ) خر أن حتد على ميت فوق ثالث إال على زوجال حيل المرأة تؤمن باهللا واليوم اآل(

 أكثر من ثالث، مل خترج بذلك عن -مثالً-خياطب إال من هي مؤمنة، ولكن إذا أحدت على أبيها 
ويقال كذلك يف اخلصال اليت ذكر فيها . اإلميان باهللا واليوم اآلخر، ولكن يكون هذا نقصاً يف اإلميان

ذا دليل على أنه أهله يتفاوتون، فمن استكمل هذه اخلصال وابتعد عن اآلثام فهو وال شك أن ه. اإلميان
  .كامل اإلميان، وإال فهو ناقص حبسب األعمال اليت أخل ا، أو املعاصي اليت ارتكبها

  تفاوت اإلميان يف القلب
…  

)٢/٣٩٠(  

  

إن : ( من يدخل النار يف قولهأخرب النيب صلى اهللا عليه وسلم أن اإلميان الذي يف القلب يتفاوت يف حق
ال إله إال اهللا، ومن كان يف قلبه مثقال دينار من : أخرجوا من النار من قال: اهللا يقول ملالئكته ولرسله



أخرجوا من كان يف قلبه مثقال برة، : أخرجوا من كان يف قلبه مثقال درهم، مث يقول: اإلميان، مث يقول
أخرجوا من كان يف قلبه مثقال أدىن : ل ذرة من إميان، مث يقولأخرجوا من كان يف قلبه مثقا: مث يقول

أرسى من : وأخرب يف حديث آخر أن اإلميان يف قلوب أصحابه أثقل من اجلبال يعين). أدىن ذرة من إميان
ال شك أنه كلما كان اإلميان ! أليس كل هذا يدل على أن اإلميان الذي يف القلب يتفاوت؟. اجلبال

أكرب، وكانت األعمال اليت تنتج منه أكثر نتيجة وأكثر عمالً، فإن اإلميان إذا كان أقوى كانت آثاره 
مثل اجلبل كثرت األعمال، ودفع البدن إىل األعمال، وإذا كان ضعيفاً قلت األعمال اخلريية، وتكثر 
السيئات أو تقل حبسب قوة اإلميان الذي يف القلب، وحبسب ضعفه، وتكون هذه األعمال عالمة على 

 ثبت أن السلف رمحهم اهللا كانوا يسمون األعمال إمياناً، -أيضاً-كذلك . ما يف القلب، فتكون إمياناً
اجلس بنا : أن عمر ومعاذاً وابن رواحة كانوا يقولون: كما يف هذه اآلثار عن بعض الصحابة، ومنها

عماالً يقوى ا إمياننا ويزيد هلم فلنعمل أ: هلم فلرتد إمياننا أو: نزدد إمياناً أو: نؤمن ساعة أو يقولون
إذا ذكرنا اهللا، ومحدناه وشكرناه، وأطعناه وعبدناه، زاد بذلك إمياننا، : إمياننا، كيف يزيد؟ يقولون مثالً

كلما عملنا عمل بر وعمالً صاحلاً زاد بذلك نصيبنا من اإلميان، وكثر اإلميان الذي عملناه، فكثرته 
 خفة احلساب يف اآلخرة، وحيصل ا السعادة، وحيصل ا إعطاء حيصل ا ثقل املوازين، وحيصل ا

 التمكني من الورود على احلوض، وسرعة املسري على الصراط -أيضاً-الكتاب باليمني، وحيصل ا 
وذكر البخاري عن . عندما ينصب، مث دخول اجلنة بسالم كما أخرب بذلك النيب عليه الصالة والسالم

  عمر بن عبد العزيز

)٢/٣٩١(  

  

أن لإلميان شرائط ومكمالت وأموراً من فعلها فقد استكمل : (أنه كتب إىل بعض عماله: رضي اهللا عنه
فإن أعش فسأبينها لكم، وإن : اإلميان، ومن تركها فقد أخل أو نقص إميانه، يقول عمر بن عبد العزيز 

ت، وله شرائط، وله نتائج، ، وال شك أنه ال خيرب بأن لإلميان مكمال)أمت فما أنا على صحبتكم حبريص
وله مثرات؛ إال وقد أخذ ذلك عن الصحابة، فإنه تلميذ الصحابة، والصحابة أخذوا ذلك عن نبيهم 

صلى اهللا عليه وسلم وعن كتاب رم، فعرفنا بذلك أن اإلميان البد أن يستكمل حىت يزيد يف أصحابه، 
  .وحىت تكون نتيجته السعادة األبدية

  ن بالعمل الصاحلوجه اقتران اإلميا
…  

)٢/٣٩٢(  

  



وأما كون عطف العمل على اإلميان يقتضي املغايرة، فال يكون العمل داخالً يف : [قال الشارح رمحه اهللا
مسمى اإلميان، فال شك أن اإلميان تارة يذكر مطلقاً عن العمل وعن اإلسالم، وتارة يقرن بالعمل 

إِنما الْمؤمنونَ الَّذين إِذَا ذُكر اللَّه : لألعمال، قال تعاىلالصاحل، وتارة يقرن باإلسالم، فاملطلق مستلزم 
 مهقُلُوب جِلَتوا : ، وقال تعاىل] ٢:األنفال[وابتري لَم ثُم هولسرو وا بِاللَّهنآم ينونَ الَّذنمؤا الْممإِن

نونَ بِاللَّه والنبِي وما أُنزِلَ إِلَيه ما اتخذُوهم أَولياَء ولَو كَانوا يؤم: ، وقال تعاىل]١٥:احلجرات[
ال تؤمنوا (احلديث، ) ال يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن: (وقال صلى اهللا عليه وسلم]. ٨١:املائدة[

إن : من قال، وما أبعد قول ) من محل علينا السالح فليس منا(، ) من غشنا فليس منا(، ) حىت حتابوا
فليت شعري فمن مل يغش يكون مثل النيب صلى اهللا عليه وسلم ! فليس مثلنا: أي) فليس منا: (معىن قوله
أما إذا عطف عليه العمل الصاحل، فاعلم أن عطف الشيء على الشيء يقتضي املغايرة بني !. وأصحابه

أن : أعالها: ايرة على مراتباملعطوف واملعطوف عليه مع االشتراك يف احلكم الذي ذكر هلما، واملغ
خلَق السموات : يكونا متباينني، ليس أحدمها هو اآلخر، وال جزءاً منه، وال بينهما تالزم، كقوله تعاىل

 ورالنو اتلَ الظُّلُمعجو ضاَألر١:األنعام[و [جِيلَ : ، وقوله تعاىلاِإلناةَ ورولَ التزأَنو]٣:آل عمران [ ،
وال تلْبِسوا الْحق بِالْباطلِ وتكْتموا الْحق : أن يكون بينهما تالزم، كقوله تعاىل: ويليه. ذا هو الغالبوه

عطف : الثالث]. ٩٢:املائدة[وأَطيعوا اللَّه وأَطيعوا الرسولَ : ، وقوله تعاىل] ٤٢:البقرة[وأَنتم تعلَمونَ 
، وكقوله ] ٢٣٨:البقرة[حافظُوا علَى الصلَوات والصالة الْوسطَى :  تعاىلبعض الشيء عليه، كقوله

  :تعاىل

)٢/٣٩٣(  

  

وإِذْ أَخذْنا من : ، وكقوله تعاىل] ٩٨:البقرة[من كَانَ عدوا للَّه ومالئكَته ورسله وجِبرِيلَ وميكَالَ 
مو ميثَاقَهم نيبِيالن كأن يكون داخالً يف األول، فيكون : أحدمها: ويف مثل هذا وجهان]. ٧:األحزاب[ن
أن عطفه عليه يقتضي أنه ليس داخالً فيه هنا، وإن كان داخالً فيه منفرداً، كما : والثاين. مذكوراً مرتني

عطف الشيء : لرابعا. قيل مثل ذلك يف لفظ الفقراء واملساكني وحنومها، تتنوع داللته باإلفراد واالقتران
وقد جاء يف الشعر ] ٣:غافر[غَافرِ الذَّنبِ وقَابِلِ التوبِ : على الشيء الختالف الصفتني، كقوله تعاىل

ومن الناس من زعم أن يف القرآن من . فألفى قوهلا كذباً وميناً: العطف الختالف اللفظ فقط، كقوله
، والكالم على ذلك معروف يف ]٤٨:املائدة[رعةً ومنهاجا لكُلٍّ جعلْنا منكُم ش: ذلك قوله تعاىل

  ].موضعه
  اجلواب عن استدالل احلنفية بعطف العمل على اإلميان يف قوهلم بأن العمل ليس من اإلميان

…  



)٢/٣٩٤(  

  

ن آمنوا إِلَّا الَّذي: هذا جواب عما استدل به احلنفية من عطف العمل على اإلميان، فيقولون يف قوله تعاىل
 اتحاللُوا الصمعلو كانت األعمال من اإلميان ما عطفت عليه، فعطفها عليه ]: ٢٢٧:الشعراء[و

يقتضي أا ليست من اإلميان، بل هي غريه، فاإلميان عندهم هو ما يف القلب، واألعمال شيء زائد على 
أجاب غريه، حيث ذكر أن اإلميان ومر بنا جواب الشارح، وكذلك . هكذا قرروا هذا الدليل. اإلميان

تارة يكون مستقالً، يعين غري معطوف عليه بشيء، وتارة يعطف عليه، فمثالً قوله تعاىل يف سورة 
، هذا تفسري للمؤمنني بأم أهل ]٢:األنفال[إِنما الْمؤمنونَ الَّذين إِذَا ذُكر اللَّه وجِلَت قُلُوبهم : األنفال

إِنما يؤمن بِآياتنا الَّذين إِذَا ذُكِّروا بِها خروا سجدا :  ومثله قوله تعاىل يف سورة السجدةهذه اخلصال،
 هِمبر دموا بِححبسم هذا ]١٥:السجدة[وفهذا دليل على أن هؤالء هم املؤمنون، ويكون من إميا ،

إِنما الْمؤمنونَ الَّذين آمنوا بِاللَّه ورسوله ثُم : حلجراتوكذلك قال يف سورة ا. السجود والتسبيح وحنوه
، فهذا تفسري اإلميان، وأشباه ذلك كثري، يذكر اهللا فيها اإلميان، ويذكر أن ]١٥:احلجرات[لَم يرتابوا 

) ذين إِذَا ذُكر اللَّه وجِلَت قُلُوبهمإِنما الْمؤمنونَ الَّ(األعمال داخلة فيه، فمثل هذا يبني اإلميان احلقيقي، 
هذا معىن : إذاً]. ٤:األنفال[أُولَئك هم الْمؤمنونَ حقا : هؤالء هم املؤمنون، ويقول بعدها: إخل، أي.. 

أما إذا عطفت عليه بعض األعمال فذكر . من املعاين يكون فيه اإلميان مستقالً غري معطوف على شيء
أن الثاين غري األول، وهذا هو : ح أن العطف له عدة حاالت، فتارة يقتضي العطف التغاير، أيالشار

، فإن ]٢٧٧:البقرة[وأَقَاموا الصالةَ وآتوا الزكَاةَ : الكثري فيما إذا عطف بعضها على بعض، مثل قوله
  الزكاة غري الصالة، فهي عطفت عليها

)٢/٣٩٥(  

  

الَّذي خلَق السموات واَألرض : العطف ألجل التنويع، مثل قوله: ع العطفكذلك من أنوا. للمغايرة
 ورالنو اتلَ الظُّلُمعجهل هناك فرق بني اخللق واجلعل يف هذه اآلية؟ ال، فالعطف هنا ]١:األنعام[و ،

جممالً، مث يذكر أن الشيء قد يعطف على بعضه، فيذكر : كذلك من أنواع العطف. للتنويع ال للتغاير
من كَانَ عدوا للَّه ومالئكَته ورسله :  قوله-وهي كثرية-بعض التفصيل فيه، ومن اآليات اليت يف هذا 

داخالن يف املالئكة، فلماذا عطفا؟ للتنويع، أو لبيان ) جربيل وميكال(فـ] ٩٨:البقرة[وجِبرِيلَ وميكَالَ 
من النبيني كلهم، ومنك ] ٧:األحزاب[وإِذْ أَخذْنا من النبِيني ميثَاقَهم : ومثله قوله تعاىل. السبب

ومن نوحٍ وإِبراهيم وموسى وعيسى ابنِ !) من النبيني؟(أليس حممد صلى اهللا عليه وسلم ] ٧:األحزاب[
 ميراآلية : -أيضاً-ومن العطف . عمل خص هؤالء؟ هذا عطف بيان، وليس عطف تنوي] ٧:األحزاب[م



الشرعة ] ٤٨:املائدة[لكُلٍّ جعلْنا منكُم شرعةً ومنهاجا : اليت ذكرت يف سورة املائدة، وهي قوله تعاىل
الكذب . فألفى قوهلا كذباً وميناً:  قول الشاعر-أيضاً-واملنهاج واحد، فالعطف هنا للترادف، وذكر 

الَّذين آمنوا وعملُوا : فقوله تعاىل: إذاً. عطف بيان أو عطف إيضاحواملني واحد، فالعطف هنا 
 اتحالالعطف هنا عطف بيان، ال أنه عطف مغايرة، فبذلك يعرف أنه ليس يف ] ٢٢٧:الشعراء[الص

  .هذه اآليات ما يدل على أن األعمال ليست من مسمى اإلميان
  ]٤٥[شرح العقيدة الطحاوية 

سمى اإلميان، فهو شطر منه، وقد اختلف الناس يف مسمى اإلميان، ويف التفريق بينه العمل يدخل يف م
  .وبني اإلسالم، وقد بني أهل السنة احلق يف ذلك كله معتمدين على الكتاب والسنة وفهم سلف األمة

  بيان أن األعمال من اإلميان وأنه يزيد وينقص
…  

)٢/٣٩٦(  

  

صانه، ودليل ذلك من الكتاب والسنة، وأنه قول أهل السنة مر بنا يف العقيدة زيادة اإلميان ونق
واجلماعة، واألدلة على ذلك، وفائدة اإلميان بزيادة اإلميان ونقصانه، وفائدة اعتقاد ذلك، والنقص 

من اعتقد أن األعمال من مسمى اإلميان فإنه حيرص على . واخللل احلاصل يف إميان من أنكر ذلك
ومن اعتقد أن اإلميان يزيد بالطاعة حرص على االستكثار من أنواع استكثار األعمال الصاحلة، 

الطاعات، ومن عرف أن إميانه ينقص باملعاصي ابتعد عن كل املعاصي حىت ال ينقص ا إميانه؛ وذلك 
ألنه حيس أو يستحضر أنه كلما نقص إميانه بسبب معصية ضعف يقينه، ونقص حظه من اآلخرة ومن 

ال شك أن اإلميان إذا كان يقبل . ذه اآلثام اليت تكون سبباً يف نقص اإلمياناألجر، فهو يبتعد عن ه
الزيادة فإنه يقبل النقصان، وقد ذكرنا بعض األدلة اليت تدل على زيادة اإلميان، واألمثلة اليت تكون سبباً 

بالكلمة اخلبيثة يف زيادة اإلميان ويف نقصه، وأن اإلنسان إذا استحضر أنه بالكلمة الطيبة يزيد إميانه، و
ينقص إميانه، وبالنفقة يف وجوه اخلري يزيد إميانه، وبالنفقة لغري اهللا ينقص إميانه، وبسماع كالم اهللا 

وبسماع اخلري وحنوه يزيد إميانه، وبسماع اللغو واللهو واإلمث وحنو ذلك ينقص إميانه، وباخلطوات اليت 
ه، وباخلطوات اليت خيطوها إىل إمث أو حمرم ينقص إميانه؛ خيطوها إىل عبادة أو إىل مكان عبادة يزداد إميان

من استحضر مثل هذا يف مجيع أعماله فإنه والبد سيكون منتبهاً يف كل حلظة، ويف كل عمل، إذا أراد أن 
يتكلم مل يقدم على الكالم إال بعد أن يتحقق أنه خري، وأنه زيادة يف إميانه، وأنه يكتب له به حسنات، 

هل له فيه خري؟ وهل هو إميان أو كفر؟ : وإذا أراد أن يتوجه إىل طريق وإىل مسري تفكَّرفيقدم عليه، 
وهكذا يف .. وهل هو من شعب اإلميان أو من شعب الكفر؟ فال يقدم إال بعدما يتحقق أنه عمل بر وخري



  . ......بقية األحوال
  الرد على شبهة القائلني بأن العمل ليس من اإلميان

…  

)٢/٣٩٧(  

  

إِلَّا الَّذين آمنوا وعملُوا : كيف تكون األعمال من اإلميان وهي تعطف عليه كما يف قوله:  يقول قائلقد
 اتحالأن هذا العطف : أن األعمال زائدة على اإلميان؟ اجلواب: فإنه يفهم منه] ٢٢٧:الشعراء[الص

يان ملا قبله وإيضاح له وتقوية من عطف البيان، وعطف البيان مشهور عند العرب، فيعطف على أنه ب
له، كأنه يؤكد أم مىت آمنوا فإنه يزيد إميام ذه األعمال الصاحلة فيكثِّروا، واهللا تعاىل كثرياً ما يذكر 

: ذكر اهللا فيها عشر صفات، أوهلا) قد أفلح املؤمنون(األعمال الصاحلة ويفصل فيها، فمثالً سورة 
افظة على الصالة، وإذا تأملنا هذه الصفات اليت أوهلا اإلميان وجدناها احمل: اخلشوع يف الصالة، وآخرها

الَّذين هم في : وما هي أعماهلم؟ فقال: كلها متفرعة من اإلميان، وصفهم بأم مؤمنون، وكأنه قيل
ام إىل فعل إىل آخرها، فهذا بيان بأم مؤمنون حقاً، وأم يدفعهم إمي] ٢:املؤمنون[صالتهِم خاشعونَ 

وذا . هذه األشياء، فمن استكملها فهو منهم، ومن أخل بشيء منها فقد أخل باإلميان أو قد نقص إميانه
يعرف أن اإلميان يتفاوت أهله فيه، فيزيد بعضهم على بعض، فالذين يصلون ولكنهم ال خيشعون يف 

ال حيافظون على الصالة مجاعة، بل صالم أنقص إمياناً من اخلاشعني يف صالم، والذين يصلون ولكن 
يتكاسلون عن اجلماعة أحياناً أنقص من الذين حيافظون عليها، وكذلك الذين يعرضون عن اللغو كلياً 

مبتعدون؛ أكمل من : أي] ٣:املؤمنون[والَّذين هم عن اللَّغوِ معرِضونَ : وعن جمالس اللغو، كما قال اهللا
جيلسون مع أهله أو يسمعون لغوهم أو حنو ذلك، فدل على أن أهل اإلميان الذين ال يعرضون عنه، بل 

يتفاوتون وإن كانوا كلهم مؤمنني، ولكن من استكمل هذه الصفات فقد استكمل اإلميان، ومن أخل 
  .بشيء منها فقد نقص إميانه، والنقص قد يأيت على اآلخر، وقد يبقى معه بعض الشيء

  سبب لالستكثار من الطاعاتاعتقاد ازدياد اإلميان ونقصه 
…  

)٢/٣٩٨(  

  

اعتقاد اإلنسان زيادة إميانه بالطاعات سبب الستكثاره من الطاعات، واعتقاده نقص إميانه باملعاصي 
بصفتك مؤمناً تذكر أن أعمالك هذه ! يا أخي: سبب الجتنابه املعاصي، فلك أن تذكر العاصي وتقول له



إذا كنت يف كل . مر فيها حىت ولو كانت من صغائر الذنوبأعمالك هذه اليت أنت تست! تنقص إميانك
 جتدد حلق حليتك، أو تطيل ثيابك تكرباً وإعجاباً بنفسك، أو تتعاطى هذا الدخان وتشمه -مثالً-يوم 

دائماً وتشربه، وتتهاون به، أو تسمع غناء وتزعم أنك ترفه عن نفسك وتتسلى، وأنت مصر على ذلك، 
إميانك، ويف كل يوم تقدح يف إميانك وتقطع منه قطعة، وجتمع شعباً من ففي كل يوم ينقص جزء من 

شعب الكفر، ويزيد حظك من املعاصي وحظك من الكفر، أفال تكون منتبهاً خائفاً أن هذا النقص 
وتواليه يضعف إميانك، حىت ال يبقى منه إال القليل، فما دمت يف زمن اإلمهال، فإن عليك أن حترص كل 

-وكذلك ! عمال اليت يقوى ا إميانك، ويضعف ا حظك من الكفر ومن املعاصياحلرص على األ
 تشجع أهل الطاعة، وحتثهم على االستكثار منها، وتبشرهم بأم بكل خطوة خيطوا إىل املسجد -أيضاً

ل ليلة يزيد إميام، وبكل ركعة يركعوا من النوافل يزيد إميام، وبكل آية يقرءوا يزيد إميام، وبك
وتكبرية وتسبيحة، وبكل استغفار وبكل دعوة يدعون ا يزيد حظهم من اإلميان، ويقوى يف قلوم، 

اعتقادنا أن : إذاً. وكذلك تقوى أبدام باإلميان، ويكثر نصيبهم من األجر الذي رتب على اإلميان
إلميان شيئاً واحداً، وأن الناس يف اإلميان يزيد بالطاعة وينقص باملعصية فيه هذه الفوائد، والذين جعلوا ا

أصله سواء، فاتتهم هذه الفوائد، فصاروا يعتمدون على أن إميام كامل ال يتزعزع وال يتغري وال 
ينقص، فال يبالون بالنقص من احلسنات، وال يبالون باالقتراف للسيئات، فيقعون يف املعاصي، ويتهاونون 

ام؛ ألا ليست من األعمال، واإلميان إمنا هو عمل القلب، ا، ويدعون أا ال تضر، وال تنقص إمي
  .وهذه إمنا هي أعمال اللسان أو أعمال البدن

)٢/٣٩٩(  

  

ويسبب هذا االعتقاد السيء وينهم على أنفسهم أمر الذنوب، ووينهم على غريهم الوقوع يف 
  .املعاصي، فيقعون فيما حذر اهللا تعاىل منه وهم ال يشعرون

  ول العمل يف مسمى اإلميانأدلة دخ
…  

لكُلٍّ جعلْنا : ومن الناس من زعم أن يف القرآن من ذلك قوله تعاىل: [قال الشارح رمحنا اهللا تعاىل وإياه
فإذا كان العطف يف الكالم . والكالم على ذلك معروف يف موضعه] ٤٨:املائدة[منكُم شرعةً ومنهاجا 

كيف ورد فيه اإلميان فوجدناه إذا أطلق يراد به ما : ا يف كالم الشارعيكون على هذه الوجوه، نظرن
ذكر يف أسباب الرتول أم سألوا عن اإلميان؟ فأنزل . يراد بلفظ الرب، والتقوى، والدين، ودين اإلسالم

: قال حممد بن نصر ] ١٧٧:لبقرةا[لَيس الْبِر أَنْ تولُّوا وجوهكُم قبلَ الْمشرِقِ والْمغرِبِ : اهللا هذه اآلية
: حدثنا املسعودي عن القاسم قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا عبد اهللا بن يزيد املقرئ واملالئي قاال



لَيس الْبِر أَنْ تولُّوا وجوهكُم : جاء رجل إىل أيب ذر رضي اهللا عنه فسأله عن اإلميان؟ فقرأ
جاء رجل إىل النيب صلى اهللا : (ليس عن هذا سألتك، فقال: ال الرجلإىل آخر اآلية، فق] ١٧٧:البقرة[

عليه وسلم فسأله عن الذي سألتين عنه، فقرأ عليه الذي قرأت عليك، فقال له الذي قلت يل، فلما أىب 
إن املؤمن الذي إذا عمل احلسنه سرته ورجا ثواا، وإذا عمل السيئة ساءته وخاف : أن يرضى، قال

آمركم : (ويف الصحيح قوله لوفد عبد القيس .  أجاب مجاعة من السلف ذا اجلوابوكذلك) عقاا
باإلميان باهللا وحده، أتدرون ما اإلميان باهللا؟ شهادة أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، وإقام الصالة، 

 إمياناً باهللا بدون ، ومعلوم أنه مل يرد أن هذه األعمال تكون)وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا اخلمس من املغنم
]. إميان القلب، ملا قد أخرب يف مواضع أنه البد من إميان القلب، فعلم أن هذه مع إميان القلب هو اإلميان

  )أمساء اإلميان والدين(قد ذكرنا أن هذا املوضوع يسمى 

)٢/٤٠٠(  

  

معان معروفة عندهم؛ ، وعرفنا أن هذه املسميات كانت مستعملة يف اللغة، ولكن هلا )أمساء األحكام(أو 
وقد ذكرنا أم . لكن ليست هي املعاين الشرعية، فألجل ذلك نقلها الشرع إىل هذه املسميات اخلاصة

اإلميان يف اللغة كذا، ويف الشرع كذا، اإلسالم لغة كذا وكذا، ويف الشرع كذا وكذا، : يقولون مثالً
اللغة كذا وكذا، والرب يف لغة الشارع ويف التوحيد يف اللغة كذا، والتوحيد يف الشرع كذا، الرب يف 

التقوى يف اللغة مشتقة من التوقي، وهو احلذر من املخوف، : لسان الشارع يراد به كذا وكذا، مثالً
وأما يف لسان الشرع فهي توقي عذاب اهللا، وأن جيعل بينه وبني سخط اهللا وقاية وحاجزاً منيعاً، وذلك 

أيضاً نقل أضدادها إىل . وهكذا بقية التعاريف. ل ما ى وزجريكون بامتثال كل ما أمر، وجتنب ك
مسميات شرعية، فالشرك له مسمى يف اللغة ومسمى يف الشرع، والفسوق له مسمى يف اللغة ومسمى 

يف الشرع، والذنوب هلا مسمى يف اللغة ومسمى يف الشرع، والكفر له مسمى يف اللغة ومسمى يف 
فالصالة لغة كذا، وشرعاً كذا، والطهارة لغة :  أمساء األحكام-أيضاً-وهكذا . وما أشبه ذلك.. الشرع

. كذا وكذا، وشرعاً كذا وكذا، والصوم واحلج واجلهاد والعمرة والزكاة وما أشبهها هلا مسميات
التصديق اجلازم بأنه ال إله إال اهللا، وأن حممداً رسول : إن اإلميان أصله يف اللغة التصديق، وشرعاً: فنقول
، مع إقامة الصالة، وإيتاء الزكاة، وأداء اخلمس من الغنيمة، كما يف احلديث، هذه أقوال وأعمال، اهللا

أقوال لسانية وأعمال بدنية أو مالية، وكلها جعلها من اإلميان؛ ولكن البد معها من اإلميان الذي هو 
بدون إميان القلب ال تفيد، العقيدة، البد أن يكون القلب قد عقد عليها، وإال فال تنفع، فإن األعمال 

. فبذلك يعرف أن الشرع أضاف إليها إضافات أصبحت من مسمياا، حيث فسر اإلميان ذه األعمال



وقد ثبت يف الصحيح أنه فسر ا اإلسالم، فإنه ملا سئل عن اإلسالم فسره باألعمال الظاهرة، وهي 
  أركانه اخلمسة، وفسر اإلميان بأعمال القلب،

)٢/٤٠١(  

  

أن هذا أصله التصديق باألمور الغيبية وهي هذه األركان، : هو اإلميان بالغيبيات وأركانه الستة، ومرادهو
: الرب يف اللغة: فيقال. ومع ذلك البد أن يكون له مكمالت ومتممات، وهي بقية األعمال البدنية

: برب الوالدين يعينأوصيك : الرب هو طاعة الوالد، كما يقال: الصادق، وقد قالوا: الصدق، والبار
طاعة األبوين، أو الصدق يف احلديث، ولكن الشرع جعله امساً لكل األعمال : طاعتهما، فالرب لغة

ولَكن الْبِر من آمن بِاللَّه والْيومِ اآلخرِ : اخلريية، حىت أعمال القلب، فأدخل فيه أركان اإلميان، يف قوله
، فهذه مخسة من أركان اإلميان، وذكر السادس وهو القدر ]١٧٧:البقرة[والنبِيني والْمالئكَة والْكتابِ 

وآتى : يف موضع آخر، وجعلها أساساً للرب، مث ذكر أعماالً مالية، وجعلها داخلة يف الرب يف قوله تعاىل
 نابو نياكسالْمى وامتالْيى وبذَوِي الْقُر هبلَى حالَ عقَابِ الْمي الرفو نيلائالسبِيلِ و١٧٧:البقرة[الس [

وأَقَام الصالةَ وآتى الزكَاةَ : مث قال. إعطاء املال هلؤالء، فجعله من الرب: هذا عمل مايل، وهو: يعين
حاِء ورالضاِء وأْسي الْبف ابِرِينالصوا وداهإِذَا ع مهدهوفُونَ بِعالْمأْسِ والْب فهذه ] ١٧٧:البقرة[ني ،

فأخرب بأم ] ١٧٧:البقرة[أُولَئك الَّذين صدقُوا وأُولَئك هم الْمتقُونَ : مث قال. أربعة من األعمال البدنية
 -أيضاً-آمنا، فظهر إميام على أبدام وعلى أمواهلم، فهم قد صدقوا، وهم : الذين صدقوا؛ ملا قالوا

لتقوى الذين توقوا أسباب اهلالك، وجعلوا بينهم وبني النار وقاية وحاجزاً منيعاً، فأصبحوا بذلك أهل ا
أن اهللا تعاىل شرع لعباده هذه : وهكذا يقال يف سائر املسميات الشرعية، وهو. مستحقني السم التقوى

عليها األجر والثواب، األشياء، ومسيت ذه املسميات، وأريد ا هذه املعاين اليت تدخل فيها، ورتب 
  إِنَّ: فرتب اهللا على الرب الثواب

)٢/٤٠٢(  

  

آل [أُعدت للْمتقني : ، ورتب على التقوى اجلنة يف قوله]١٣:االنفطار[اَألبرار لَفي نعيمٍ 
ملُوا إِلَّا الَّذين آمنوا وع: هيئت للمتقني، كما رتب ذلك على اإلميان يف قوله: أي] ١٣٣:عمران

 وننمم رغَي رأَج ملَه اتحالم وعملهم الصاحل، فمن ]٢٥:االنشقاق[الصأجر غري ممنون على إميا ،
صدق بذلك كله وعمله فهو املصدق، وهو املتبع هلذه الشريعة، ومن نقص حظه من ذلك نقص حظه 

  .من األجر



  الفرق بني اإلسالم واإلميان واإلحسان
…  
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وأي دليل على أن األعمال داخلة يف مسمى اإلميان فوق هذا الدليل؟ فإنه فسر : [ الشارح رمحه اهللاقال
ويف املسند عن أنس . اإلميان باألعمال ومل يذكر التصديق؛ للعلم بأن هذه األعمال ال تفيد مع اجلحود

، ويف هذا احلديث دليل ) اإلسالم عالنية، واإلميان يف القلب: (عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال
على املغايرة بني اإلسالم واإلميان، ويؤيده قوله يف حديث سؤاالت جربيل يف معىن اإلسالم واإلميان، 

، فجعل الدين هو اإلسالم ) هذا جربائيل أتاكم يعلمكم دينكم: (وقد قال فيه النيب صلى اهللا عليه وسلم
. فمسلم، مث مؤمن، مث حمسن: ثة؛ لكن هو درجات ثالثواإلميان واإلحسان، فتبني أن ديننا جيمع الثال

واملراد باإلميان ما ذكر مع اإلسالم قطعاً، كما أنه أريد باإلحسان ما ذكر مع اإلميان واإلسالم، ال أن 
نا من ثُم أَورثْنا الْكتاب الَّذين اصطَفَي: اإلحسان يكون جمرداً عن اإلميان، هذا حمال، وهذا كما قال تعاىل

 اللَّه بِإِذْن اتريبِالْخ ابِقس مهنمو دصقْتم مهنمو فِْسهنل مظَال مهنا فَمنادبواملقتصد ]٣٢:فاطر[ع ،
والسابق كالمها يدخل اجلنة بال عقوبة، خبالف الظامل لنفسه فإنه معرض للوعيد، وهكذا من أتى 

. ق بالقلب، لكن مل يقم مبا جيب عليه من اإلميان الباطن، فإنه معرض للوعيدباإلسالم الظاهر مع التصدي
وأما اإلحسان فهو أعم من جهة نفسه، وأخص من جهة أهله، واإلميان أعم من جهة نفسه، وأخص من 
جهة أهله من اإلسالم، فاإلحسان يدخل فيه اإلميان، واإلميان يدخل فيه اإلسالم، واحملسنون أخص من 

، واملؤمنون أخص من املسلمني، وهذا كالرسالة والنبوة، فالنبوة داخلة يف الرسالة، والرسالة أعم املؤمنني
هذا كالم يتعلق باإلسالم ]. من جهة نفسها وأخص من جهة أهلها، فكل رسول نيب، وال ينعكس

ان باألعمال واإلميان واإلحسان، فإنه صلى اهللا عليه وسلم ملا سئل يف حديث وفد عبد القيس فسر اإلمي
  واألقوال؛ ألنه ما أمرهم إال باإلميان، ولكن يف
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حديث جربيل املشهور سئل عن اإلسالم واإلميان واإلحسان، ففسر كل واحد بتفسري، ولكن الثاين البد 
أنه داخل يف األول، والثالث البد أنه مستلزم لألولني قبله، ففسر اإلميان باألعمال الباطنة، واإلسالم 

بالشهادتني، والصالة، والزكاة، والصوم، واحلج؛ ألن هذه يظهر من صاحبها : فسره باألركان اخلمسة
ولَه أَسلَم من في السموات واَألرضِ : هو اإلذعان واالنقياد، ومنه قوله تعاىل: وأصل اإلسالم. إذعان



تسلموا، غري مستعصني وال متشردين، قويهم أذعنوا وانقادوا واس: يعين] ٨٣:آل عمران[طَوعا وكَرها 
هو اإلذعان، : كلهم أذعنوا، فاإلسالم يف األصل.. وضعيفهم، حيوام وإنسام، مؤمنهم وكافرهم

واألركان اخلمسة دليل واضح على أم قد أعلنوا دخوهلم يف اإلسالم، فمن رأيناه يتلفظ بالشهادتني 
ويصوم معنا، وحيج معنا؛ حكمنا بأنه مسلم، ويدخل مع وحيافظ على الصلوات، وخيرج زكاة ماله، 

املسلمني، ويدين هللا تعاىل ظاهراً، وإن مل نفتش ما يف قلبه، فنعامله معاملة املسلمني، وال نتكلف البحث 
املرتبة . هذه تسمى املرتبة األوىل، وهي املرتبة الواسعة. عن باطنه ما دام أنه يفعل هذه األعمال الظاهرة

أن تؤمن باهللا، ومالئكته، وكتبه، ورسله، واليوم اآلخر، وبالقدر، :  اإلميان، وفسره هاهنا بالعقيدة:الثانية
اإلميان بأن اهللا هو رب األرباب وإله . االعتقاد بصحتها، واالعتقاد بأحقيتها: اإلميان ذه الستة يعين

ئكة ألم رسل من خلق اهللا واإلميان باملال. العاملني، واملعبود وحده املستحق لذلك دون ما سواه
رسل بأم رسل ووسائط بني واإلميان بال. واإلميان بالكتب بأا كالم اهللا وفيها شرعه. مسخرون لعبادته
واإلميان بقدرة اهللا . واإلميان باليوم اآلخر بالتصديق بالبعث بعد املوت وباجلزاء الذي فيه. اهللا وبني عباده

هذه أمور عقدية، ومعلوم أا إذا صحت ورسخت يف القلب فالبد أن . ومبا قدره وقضاه على عباده
   يعتقد، والبد أن يفعل ما يقول،تظهر آثارها على البدن، فالبد أن ينطق مبا
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البد مع الستة : والبد أن يظهر عليه الفعل والترك الذي هو من آثار هذه العقيدة، فألجل ذلك يقولون
أن الستة اليت هي العقيدة وهي أركان اإلميان، ال تنفع إال إذا كانت معها اخلمسة، : من اخلمسة، أي

ت بكتبه، وبرسله، ومبالئكته، وبالبعث بعد املوت، وبالقدر، مث رأيناه ال أنا آمنت باهللا، وآمن: فمن قال
كذبت، لو كنت : يصلي، وال يصوم، وال حيج، وال يعبد اهللا وحده، بل جيعل معه آهلة أخرى؛ قلنا

صادقاً يف إميانك ويقينك ملا خالفت ذلك بأعمالك، فاألعمال اليت نراها ظاهرة هي يف احلقيقة ترمجة ملا 
كذلك . البد مع أركان اإلميان من أركان اإلسالم؛ حىت يكون اإلميان صحيحاً: فإذاً. له وملا تعتقدهتقو

قسم العلماء هذا ). أن تعبد اهللا كأنك تراه، فإن مل تكن تراه فإنه يراك: (يقال يف اإلحسان، فسره بقوله
أن تعبد اهللا كأنك تراه :  املشاهدةعني. عني املراقبة: عني املشاهدة، والثاين: التفسري إىل قسمني؛ األول

فمن استحضر أنه يرى ربه اجتهد يف . يراقبك: أن تستحضر أنه يراك، أي: وعني املراقبة. تشاهده: أي
الدعاء، واجتهد يف العبادة وحسنها وكملها، ومن مل يصل يقينه وقلبه إىل هذا االستحضار، فإنه 

فلتاته، ويعلم حديث قلبه وما توسوس به نفسه؛ فيكون يستحضر أن ربه مطلع عليه يعلم نربات لسانه و
من آثار هذا اإلميان أن حيسن العمل إذا استحضر أنه مبرأى ومبسمع من ربه، وأنه ال ختفى عليه منه 

 -وهللا املثل األعلى-خافية، وأن اهللا مطلع عليه، ويكون ذلك حامالً له على إتقان العمل وإحسانه، فإنه 



 حتت إدارة قوية املراقبة، جتعل هناك من يراقب هؤالء املوظفني دائماً، ويشددون لو كان إنسان موظفاً
عليهم يف احلضور ويف العمل، وقد يراقبوم وهم ال يشعرون، وال يبصروم، فال شك أن املوظفني 

ملني، ال أما إذا كانوا مه. جيدون يف العمل وجيتهدون فيه؛ خمافة أن يبعدوا منه، أو حيرموا من استحقاقهم
  ينظر إليهم رئيسهم، وال يفتش عليهم، وال يراقبهم، وليس هناك يف قلوم دوافع اإلميان، وال خمافة من
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اهللا، وال أمانة؛ فإم يهملون األعمال، ويقطعون وقتهم يف اللهو واللعب، ويف القيل والقال، وال 
كذلك اإلنسان إذا كان : اهد عياناً، فنقولفهذا مثل حمسوس يش. خيلصون يف العمل، وال جيدون فيه

يعمل وهو يستحضر أن اهللا يراه حرص على إتقان العمل، وإذا غاب عنه هذا االستحضار فإنه يتساهل 
  . ......تساهالً كثرياً يف عمله

  وجه العموم واخلصوص بني اإلسالم واإلميان واإلحسان
…  

هي : هي اإلميان، واملرتبة الدنيا:  واملرتبة الوسطىهي اإلحسان،: مراتب الدين ثالث؛ املرتبة العليا
اإلسالم، فأهل اإلسالم أكثر من أهل اإلميان؛ ألم يوجد فيهم من هو مسلم ظاهراً وليس مبسلم باطناً، 

وأهل . وأهل اإلميان أقل من أهل اإلسالم؛ ألم خالصتهم وصفوم. يصلون وقلوم مل تطمئن باإلميان
أم أهل اإلميان القوي الذين بلغت م القوة :  اخلالصة، وصفوة الصفوة، مبعىناإلحسان هم خالصة

إىل أم يتقنون كل عمل، فإذا صلوا أتقنوا الصالة ومل يغفلوا فيها ومل حيدثوا أنفسهم، وإذا دخل وقت 
ارهم نافلة مل يضيعوها إال بعمل ما حيبون وما يريدون، وهكذا بقية أعماهلم، وكذلك حيملهم استحض

إن اإلسالم أعم : فلذلك يقال. لرم على أال يعصوه طرفة عني، فيكون ذلك كله سبباً إلتقام العمل
 وأخص من جهة وصفه، حيث إنه إمنا يدخل فيه أهل -أي أن أهله أكثر من أهل اإلميان-من جهة أهله 

 عدداً، فيدخل فيهم املؤمنون األعمال الظاهرة، فاملسلمون أعماهلم أقل من أعمال املؤمنني، ولكنهم أكثر
ويدخل فيهم املسلمون الذين ليسوا مبؤمنني، هذا معىن كونه أعم من جهة أهله، وأخص من جهة 

أهل اإلميان أكثر أعماالً؛ ألم : كذلك يقال. أعمال املسلمني أقل من أعمال أهل اإلميان: وصفه، يعين
يني والقدر، وصلوا وصاموا، وحجوا واجتهدوا، آمنوا باهللا واليوم اآلخر واملالئكة والكتاب والنب

الشهادتان والصالة والزكاة : وتشهدوا وذكروا اهللا، وأما أهل اإلسالم فهم أقل أعماالً، وصفهم إمنا هو
  األعمال الظاهرة، فهم: والصوم واحلج، يعين
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أهل اإلحسان أقل :  نقولكذلك. أقل أعماالً، هذا معىن كونه أقل من جهة وصفه، وأكثر من جهة أهله
أكثر من جهة أهله، وأقل من جهة وصفه : من أهل اإلميان، فأهل اإلميان أكثر من أهل اإلحسان، يعين

؛ وذلك ألن أهل اإلحسان مجعوا اخلصال الثالث فأصبحوا مؤمنني مسلمني حمسنني، -من اإلحسان-
، وبني مراقبته، وبني اإلميان به ومبالئكته وكتبه فهم مجعوا بني اإلتقان للعمل، وبني العبادة هللا كأم يرونه

ورسله واليوم اآلخر، والبعث بعد املوت، واإلميان بالقدر، والصالة، والصوم، واحلج، مجعوا األعمال 
. كلها، وتركوا السيئات وابتعدوا عن اآلثام، فهم أكثر من جهة الوصف، ولكنهم أقل من أهل اإلميان

اإلميان، وأهل اإلميان أقل من أهل اإلسالم، ولكن أهل اإلسالم أقل أعماالً فأهل اإلحسان أقل من أهل 
من أهل اإلميان، وأهل اإلميان أقل أعماالً من أهل اإلحسان، هذا معىن كوم أقل من كذا وأكثر من 

ومثل الشارح ذلك بالنبوة والرسالة، مبعىن أن األنبياء أكثر من الرسل، ولكن هم أقل مسئولية، . كذا
وأقل عمالً من الرسل، فإن الرسل عليهم أعمال ليست على األنبياء، ولكن الرسل أقل عدداً، فليس 
كل نيب رسوالً، فالرسالة أقل من جهة أهلها، وأكثر من جهة وصفها، فإن النيب هو الذي أوحي إليه، 

هو أكثر عمالً، وهو الذي أمر بالتبليغ، وهو الذي دعا، وهو الذي كُذِّب، وهو الذي عودي وأوذي، ف
والرسل أقل عدداً من األنبياء، فاألنبياء أكثر من جهة األهل، وأقل من جهة الوصف، يعين من جهة 

فإذا عرفنا . األعمال، فهذا متثيل بالنبوة وبالرسالة، وكذلك أهل اإلميان وأهل اإلحسان وأهل اإلسالم
 بينها كلها، فيحرص على أن يأيت أن هذه كلها من األعمال الشرعية فاإلنسان حيرص على أن جيمع

-، وحيرص -وهي أركان اإلميان-، وحيقق األعمال الباطنة -وهي أركان اإلسالم-باألعمال الظاهرة 
-ومعلوم .  على األعمال الغيبية حىت يكون من أهل مرتبة اإلحسان، فيجمع بني املراتب كلها-أيضاً
   أن املسلم إذا تسمى بأنه مسلم، ودخل-أيضاً
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يف اإلسالم؛ أصبح ملزماً بأمور يعتقدها، تسمى عقائد، وأصبح ملزماً بأعمال يعملها، وبأقوال يقوهلا، 
وكلها داخلة يف الدين، وألجل ذلك جعل النيب صلى اهللا عليه وسلم هذه األشياء كلها من الدين يف 

سان كله من الدين الذي بعث ، فجعل اإلسالم واإلميان واإلح) هذا جربيل أتاكم يعلمكم دينكم: (قوله
الْيوم أَكْملْت لَكُم دينكُم وأَتممت علَيكُم نِعمتي ورضيت لَكُم : اهللا به هذا، ومساه دين اإلسالم يف قوله

  ] .٣:املائدة[اِإلسالم دينا 
  اختالف الناس يف مسمى اإلسالم

…  
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فمن حقق هذا كله فقد حقق الدين الذي جاءت به الرسل، ومن نقص [: قال الشارح رمحه اهللا تعاىل
فطائفة جعلت اإلسالم هو : وقد صار الناس يف مسمى اإلسالم على ثالثة أقوال. شيئاً نقص حبسبه

وطائفة أجابوا مبا أجاب به النيب صلى اهللا عليه وسلم حني سئل عن اإلسالم واإلميان، حيث . الكلمة
وطائفة جعلوا اإلسالم مرادفاً . ال الظاهرة، واإلميان باإلميان باألصول اخلمسةفسر اإلسالم باألعم

اإلسالم شهادة أن ال إله إال اهللا، وإقام : (لإلميان، وجعلوا معىن قول الرسول صلى اهللا عليه وسلم
يق إن اإلميان هو التصد: واألصل عدم التقدير، مع أم قالوا.  شعائر اإلسالم-احلديث-..) الصالة
وهذا مل يقله أحد من أهل ! اإلسالم واإلميان شيء واحد، فيكون اإلسالم هو التصديق: مث قالوا. بالقلب

) اللهم لك أسلمت وبك آمنت: (اللغة، وإمنا هو االنقياد والطاعة، وقد قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
ة، فليس لنا إذا مجعنا بينهما أن ، وفسر اإلسالم باألعمال الظاهرة، واإلميان باإلميان باألصول اخلمس

وأما إذا أفرد اسم اإلميان فإنه يتضمن اإلسالم، وإذا . جنيب بغري ما أجاب النيب صلى اهللا عليه وسلم
: أفرد اإلسالم فقد يكون مع اإلسالم مؤمناً بال نزاع، وهذا هو الواجب، وهل يكون مسلماً وال يقال له

كلمة شرعية، وهلا معىن يف اللغة، ومعىن اإلسالم يف الشرع ) سالماإل(كلمة ]. مؤمن؟ تقدم الكالم عليه
: اإلسالم: قريب من معناه يف اللغة، وعرفه الشيخ حممد بن عبد الوهاب رمحه اهللا يف بداية األصول بقوله

هو االستسالم هللا بالتوحيد، واالنقياد له بالطاعة، والرباءة من الشرك وأهله، فهذا تفسري لإلسالم مبا 
وأما تفسريه يف الشرع فال أوضح من تفسري النيب . اإلذعان واالنقياد: قرب من معناه اللغوي الذي هوي

صلى اهللا عليه وسلم له باألركان اخلمسة؛ وذلك ألا أدل دليل على إذعانه وانقياده والتزامه، فإن من 
   يقاد من زمام إىل هذه األعمال كماالتزم هذه األركان انقاد لربه ومل يستعصِ، وفعلها منقاداً ظاهراً كأنه

)٢/٤١٠(  

  

قد ذلل وقد عسف وقد : يعين-يقاد البعري املذلل، فال يستعصي وال ينفر، فإن البعري إذا كان ذلوالً 
فهذا مثال للمسلم، ينقاد إىل .  فإنه يأيت صاحبه بأدىن إشارة، فينساق إذا ساقه، وينقاد إذا قاده-انقاد

، ويتذلل له، خبالف الكافر الذي إذا أمره اهللا استعصى، وأظهر الشقاق، وعاند، أمر اهللا، ويذعن ألمره
وامتنع، وشدد يف االمتناع، فهو مثل اجلمل الشرود الذي كلما قرب منه صاحبه نفر منه وابتعد، وال 
 يستطيع أن يأتيه إال بقوة، وقد يتمانع على صاحبه وال ميكنه من ركوبه، وال من قيادته، وال من غري

من الناس من . مستسلماً يف الظاهر: ذلك، فهذا سبب تسمية من دخل يف هذا الدين مسلماً، يعين
انقدنا ظاهراً، وألجل ذلك أنكر اهللا على من : يعين) أسلمنا: (إن اإلسالم هو جمرد الكلمة، أي: يقول

م تؤمنوا ولَكن قُولُوا أَسلَمنا ولَما قَالَت اَألعراب آمنا قُلْ لَ: ادعى اإلميان وهو ليس مبؤمن، قال تعاىل



 ي قُلُوبِكُمانُ فلِ اِإلميخدأسلمنا: (، وعلى هذا فيفسر اإلميان بالكلمة اليت هي قوله] ١٤:احلجرات[ي( ،
ملتزم، واهللا : هذا مسلم أي: ولكن التفسري الواضح هو أن يفسر مبن التزم باألركان اخلمسة، فيقال

أما إذا ذكر اإلسالم واإلميان معاً فإن اإلسالم يفسر باألركان اخلمسة ألا ظاهرة، . قيقة باطنهأعلم حب
هؤالء أهل األميان؛ : هذا مؤمن، أو: لكن إذا اقتصر على اإلميان، فقيل. واإلميان يفسر بأعمال القلب

ونوا قائمني ومعتقدين فالبد أن يكونوا مسلمني، والبد أن يكونوا قائمني باألركان اخلمسة، وأن يك
أما إذا اقتصر على اإلسالم فهل . من كان مؤمناً فهو مسلم: لألركان الستة اليت هي العقيدة، فعلى هذا

عند اإلطالق يعم املؤمن، وامللتزم ) املسلم(إن اسم : يدخل فيه اإلميان أم ال يدخل؟ من العلماء من يقول
من شهد أن : (قول النيب صلى اهللا عليه وسلم: فيها، دليلهالبد أن يكون ملتزماً بالرسالة وبكل ما جاء 

  ال إله إال اهللا، وكفر مبا يعبد من دون اهللا؛ حرم ماله

)٢/٤١١(  

  

 قوله صلى اهللا عليه وسلم يف وصف -أيضاً-وثبت . ، فاشترط الكفر مبا يعبد من دون اهللا) ودمه
 -أيضاً-، فجعل ذلك ) ، ويؤمنوا يب ومبا جئت بهأم ال ينجون حىت يشهدوا أن ال إله إال اهللا: (الكفار

شرطاً لعصمتهم ولقبوهلم، وبذلك يعرف أما متالزمان، كل مسلم يلزم أن يكون مؤمناً، وكل مؤمن 
  .يستلزم اإلسالم

  إطالق اإلسالم على ما يشمل اإلميان
…  

اضوا يف هذا البحث، ومن مسألة مسمى اإلميان واإلسالم، وما يتفرع عن هذه األمساء، حبث العلماء وأف
خالل حبثهم يتبني حثهم على أن يكون املسلم املؤمن عامالً مبقتضى هذا االسم، فإنه إذا تسمى بأنه 
مسلم مل يكف جمرد التسمي حىت يظهر عليه أثر هذا االسم، فلم يكتف مبجرد االنتساب حىت يظهر 

لقلب، ويشمل ما على اللسان، ويشمل ما عليه أثر هذا االسم، فألجل ذلك جعلوا االسم يشمل ما يف ا
على األركان؛ ليصدق بذلك مسمى اإلميان؛ وذلك ألنه لو كان اإلميان هو جمرد ما يكون يف القلب ملا 

فإذا عرفنا أن اإلميان له ! أنا مؤمن، مث بعد ذلك يعمل ما يشاء: كان هناك فرق بني الناس، بل كل يقول
هو صادق ومن هو كاذب، فحقائق األشياء تظهر بعالمات، آثار، وله مكمالت؛ عرفنا بذلك من 

فحقيقة اإلميان عالمته العمل، كما أن حقيقة اإلسالم عالمته العمل، فمن ادعى أنه مؤمن فالبد أن 
يعمل، فإن العمل من متام اإلميان، كما أن من ادعى أنه حيب اهللا فالبد أن يطيعه، البد أن تظهر عليه 

 أنه حيب اهللا ولكنه ال يطيعه؛ بل يعصيه، فليس بصادق، كما روي عن بعض السلف آثار هذه احملبة، أما
متام الطواعية باألعمال : هي الطاعة، أي: واملوافقة. من ادعى حمبة اهللا ومل يوافقه فدعواه باطلة: أنه قال



ثر مبحبوبه، والبد موافقة ما أمر اهللا، وذلك ألن احملب البد أن يتأ: الصاحلة، هذه هي حقيقة املوافقة، أي
وألجل ذلك ورد يف األحاديث احلث على حمبة اهللا تعاىل، وحمبة رسوله . أن يظهر عليه آثار هذا احلب

  ثالث: (صلى اهللا عليه وسلم، وبيان أثرمها، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم

)٢/٤١٢(  

  

 سوامها، وأن حيب املرء ال حيبه أن يكون اهللا ورسوله أحب إليه مما: من كن فيه وجد ن حالوة اإلميان
، وهذه الثالث )إال هللا، وأن يكره أن يعود يف الكفر بعد إذ أنقذه اهللا منه كما يكره أن يقذف يف النار

كلها متالزمة، وكلها من آثار حمبة اهللا، فإن من أحب اهللا وأحب رسوله، وقدم حمبتهما على غريمها؛ 
أن حيب أولياء اهللا، من كانوا وأينما كانوا، : اهللا وحمبة رسولهكذلك من آثار حمبة . أطاع اهللا ورسوله

أن يبغض معاصي اهللا، وأن يبغض العصاة الذين : كذلك من آثار حمبة اهللا. ولو كانوا أباعد أجانب
أن يكره الكفر الذي يبعده عن ربه، وأن يؤثر اإلميان والطاعة : كذلك من آثار حمبة اهللا. يبغضهم اهللا
فهذا مثال يف أن العمل تابع لإلميان، وأثر من آثاره، والزم من لوازمه، وكذلك الزم . إىل ربهاليت تقربه 

ليس اإلميان بالتحلي وال بالتمين؛ : (من لوازم اإلسالم، وألجل ذلك روي عن احلسن رمحه اهللا أنه قال
ن الذي يكون يف ، فجعل األعمال أثراً من آثار اإلميا)ولكنه ما وقر يف القلوب، وصدقته األعمال

من ظهرت عليه األعمال الصاحلة فهو املؤمن، ومن ادعى أنه مؤمن ومل تظهر عليه : وبكل حال. القلب
آثار األعمال الصاحلة فليس مبؤمن، ولو كان باطنه حسناً، فإننا ال نعمل إال بالظاهر، أما الذي يف الباطن 

ا أن نعترب اإلنسان مبا يظهر لنا، فمن أظهر لنا والذي يف القلب فال حياسب عليه إال الرب، أما حنن فلن
ومن أظهر لنا فسوقاً وعصياناً وخمالفات . خرياً وعمل بر شهدنا له باإلميان، وشهدنا له بالصالح

وسيئات أبغضناه، وشهدنا له بالفسوق وباملعصية، ومقتناه ولو كان باطنه حسناً؛ ألن اهللا تعاىل هو الذي 
قد عرفنا أن األعمال من : وبكل حال. فهو عالم الغيوب، هكذا جيب عليناحياسب على ما يف القلب، 

مسمى اإلميان، وأنه ال يتم اإلميان إال باألعمال، وأن اإلنسان عليه أن حيقق إميانه بأعماله اليت يعملها، 
  سواء كانت أقواالً يتلفظ ا كاألذكار واألدعية والتالوة وحنوها، أو أعماالً يعملها بيديه

)٢/٤١٣(  

  

أياً كانت؛ كجهاد يف سبيل اهللا، ونفقة يف وجوه اخلري وما أشبه ذلك، أو أعماالً قلبية، كحب من حيبه 
اهللا، وبغض أعداء اهللا وما أشبه ذلك، أو جبميع جوارحه، فإذا كان كذلك مسينا هذه األعمال كلها من 

ان أو ال، وبذلك يعرف أن اإلميان اإلميان، ومسينا أصحاا مؤمنني، سواء كانوا مؤمنني كاملي اإلمي



  .يتفاوت أهله فيه حبسب األعمال
  التالزم بني اإلسالم واإلميان

…  
وكذلك هل يستلزم اإلسالم اإلميان؟ فيه الرتاع املذكور، وإمنا وعد : [قال الشارح رمحنا اهللا تعاىل وإياه

أَال إِنَّ أَولياَء اللَّه ال خوف علَيهِم : عاىلاهللا باجلنة يف القرآن وبالنجاة من النار باسم اإلميان، كما قال ت
سابِقُوا إِلَى مغفرة من : ، وقال تعاىل]٦٣-٦٢:يونس[الَّذين آمنوا وكَانوا يتقُونَ * وال هم يحزنونَ 

وأما اسم ]. ٢١:احلديد[ن آمنوا بِاللَّه ورسله ربكُم وجنة عرضها كَعرضِ السماِء واَألرضِ أُعدت للَّذي
اإلسالم جمرداً فما علق به يف القرآن دخول اجلنة، لكنه فرضه، وأخرب أنه دينه الذي ال يقبل من أحد 

 هنلَ مقْبي ا فَلَنينالمِ داِإلس رغِ غَيتبي نمأن حالة : لفاحلاص]. ٨٥:آل عمران[سواه، وبه بعث النبيني، و
اقتران اإلسالم باإلميان غري حالة إفراد أحدمها عن اآلخر، فمثل اإلسالم من اإلميان كمثل الشهادتني 

إحدامها من األخرى، فشهادة الرسالة غري شهادة الوحدانية، فهما شيئان يف األعيان، وإحدامها مرتبطة 
ن، ال إميان ملن ال إسالم له، وال إسالم كذلك اإلسالم واإلميا. باألخرى يف املعىن واحلكم كشيء واحد

ملن ال إميان له، إذ ال خيلو املؤمن من إسالم به يتحقق إميانه، وال خيلو املسلم من إميان به صح إسالمه، 
لفظ الكفر :  منها-أعين يف اإلفراد واالقتران-ونظائر ذلك يف كالم اهللا ورسوله ويف كالم الناس كثرية 

  ومن: كر مفرداً يف وعيد اآلخرة دخل فيه املنافقون، كقوله تعاىلوالنفاق، فالكفر إذا ذ

)٢/٤١٤(  

  

 رِيناسالْخ نم ةري اآلخف وهو لُهمبِطَ عح فَقَد انبِاِإلمي كْفُروإذا قرن . ، ونظائره كثرية]٥:املائدة[ي
وكذلك لفظ الرب والتقوى، . ؤمن بقلبهبينهما كان الكافر من أظهر كفره، واملنافق من آمن بلسانه ومل ي

  ].وأمثال ذلك.. ولفظ اإلمث والعدوان، ولفظ التوبة واالستغفار، ولفظ الفقري واملسكني
  استلزام اإلسالم لإلميان والعكس

…  
هذا الكالم يف الفرق بني اإلسالم واإلميان، وال شك أما مسميان شرعيان، وقد ذكرنا أن هلما مسمى 

هو هذا الدين الذي هو : اإلذعان واالستسالم، واإلسالم يف الشرع: اإلسالم يف اللغةيف اللغة؛ وأن 
جمرد التصديق، واإلميان : واإلميان يف اللغة. الشرائع؛ قبوهلا والعمل ا، وأركانه مخسة كما هو معروف

ستعمال هو الستر واجلحد واإلنكار، والكفر يف ا: والكفر يف اللغة. يف الشرع تدخل فيه األعمال
مشتق من اإلخفاء؛ ألنه شيء : والنفاق يف اللغة. هو الكفر باهللا، يعين جحد دين اهللا وإنكاره: الشرع

فعلى . وهكذا بقية املسميات.. هو إظهار اإلميان وإبطان الكفر: خفي، والنفاق يف االصطالح الشرعي



بان ومفروضان على العباد، إن اإلسالم واإلميان كالمها مسميان شرعيان، وكالمها مطلو: هذا نقول
والبد على العبد أن يعرف مسمامها، وأن يدين هللا تعاىل ما، فيدين هللا بأنه هو اإلله احلق، وأنه هو 

الذي فرض عبادته على اخللق، ويدين للرسول عليه الصالة والسالم بأنه مرسل من ربه، وأنه حيمل هذه 
ت، ومن مجلتها بقية أركان اإلسالم، فيؤدي الصلوات، الرسالة اليت هي الشريعة، ويدين هللا بالعبادا

وخيرج الزكاة، ويصوم، وحيج، وجياهد، ويعمل باألعمال الشرعية اليت أوجبها اهللا، فبذلك يكون مسلماً 
ظاهراً، وكذلك يصحح عقيدته، فيعتقد وجيزم بأن اهللا تعاىل موصوف بصفات الكمال ومرته عن صفات 

ية إال له وحده، وبأنه خالق الكون ومدبر األمور، وكذلك يؤمن بأمور النقص، وبأنه ال تصلح اإلهل
  الغيب اليت تقدم تفصيلها، وإن مل يرها، فبذلك يصري جامعاً بني اإلسالم

)٢/٤١٥(  

  

  .هذا جممل القول يف اإلسالم واإلميان. واإلميان
  اجتماع اإلسالم واإلميان وافتراقهما

…  
الم واإلميان، فسر اإلسالم باألعمال الظاهرة، واإلميان بأعمال القلب، إذا مجع بني اإلس: يقول العلماء

أنا مؤمن : وال شك أما متالزمان، وكل من اتصف بواحد منهما دون اآلخر مل يكف، فالذي يقول
ة إمياناً خفياً ال يكفيه، إال أن يأيت باألعمال الظاهرة اليت هي أركان اإلسالم، والذي يأيت باألركان الظاهر
عالنية، ولكن قلبه فاسد، ال تنفعه هذه األركان ولو صلى ولو صام وحج وزكى؛ ما دام أنه من غري 
عقيدة، وألجل ذلك كثرياً ما جيمع اهللا بينهما، مما يدل على أن الوصف البد أن يأيت عليهما، قال اهللا 

فَما وجدنا فيها غَير بيت من الْمسلمني * نِني فَأَخرجنا من كَانَ فيها من الْمؤم: تعاىل يف سورة الذاريات
، فوصفهم بأم من املؤمنني، مث وصفهم بأم من املسلمني، فدل على أم مجعوا ] ٣٦-٣٥:الذاريات[

بني اإلسالم واإلميان، ولكن ال يكفي اإلميان عن اإلسالم، وال يكفي اإلسالم عن اإلميان، : بني األمرين
آمنا، وهم ليسوا : وقد كذب اهللا األعراب الذين قالوا. إن كان أحدمها إذا أفرد دخل فيه اآلخرو

قَالَت اَألعراب آمنا قُلْ لَم تؤمنوا ولَكن قُولُوا أَسلَمنا : مبؤمنني حقيقة يف قوله تعاىل يف سورة احلجرات
 ي قُلُوبِكُمانُ فلِ اِإلميخدا يلَمم قالوا]١٤:احلجرات[وآمنا، وهم ليسوا مبؤمنني حقيقة، : ، فأخرب بأ

حيث إن قلوم ال يزال فيها ريب وشك، وال يزال عندهم توقف وتردد يف صحة ما جاء به الرسول 
كُم ولَما يدخلِ اِإلميانُ في قُلُوبِ: (( عليه الصالة والسالم، ويف تصديقه باألمور الغيبية؛ فألجل ذلك قال

. مل يصل إىل قلوبكم، فأنتم أسلمتم ظاهراً، واإلميان الذي منبعه القلب مل يصل إىل قلوبكم حقيقة: أي)) 



أن سعد بن أيب وقاص كان عند النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقسم قسماً وترك (وثبت يف الصحيح 
  واحداً من أهل

)٢/٤١٦(  

  

) أو مسلماً: فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم! ه مؤمناً؟ما لك عن فالن فواهللا إين ألرا: الس، فقال
مسلم، وال حتكم له باإلميان، فإن اإلميان جيمع بني الباطن والظاهر، وأنت ال : األوىل أن تقول: يعين

هكذا يفسر اإلسالم واإلميان إذا اجتمعا، فيفسر اإلسالم باألعمال الظاهرة، . تعرف منه إال الظاهر
اإلسالم واإلميان متالزمان، ال ينفك : وضرب له الشارح أمثلة فقال. عمال القلبويفسر اإلميان بأ

أحدمها عن اآلخر، مثل الشهادتني، فالشهادتان متالزمتان من شهد بإحدامها لزمته األخرى، بل هي 
تصلح من أين عرفت أنه ال إله إال اهللا، وعرفت بأن اهللا هو اإلله احلق، وأنه ال : مكملة هلا؛ ألنا نقول

فيلزمك تصديق الرسول، والشهادة له بأنه مرسل : إذاً! أليس ذلك بواسطة الرسالة؟! األلوهية إال له؟
وإذا صدقت الرسول عليه السالم يف أنه رسول، وأنه مبعوث من ربه، فما هي الرسالة اليت . من ربه

سول عليه الصالة والسالم بدأ ال إله إال اهللا؟ فالر: بلغها؟ أليس أول شيء بدأ به هو التوحيد بأن يقال
يدعو الناس إىل عبادة اهللا وترك عبادة ما سواه، وهذا هو أعظم الرسالة اليت بلغها، فالشهادتان 

متالزمتان، فمن شهد أن ال إله إال اهللا ألزم بأن يأيت بالشهادة الثانية وهي الشهادة بالرسالة، ومن شهد 
. يت أمهها قول ال إله إال اهللا، فعرفنا بذلك أما متالزمتانأن حممداً رسول اهللا لزمه قبول رسالته ال

البد أن يكون إسالمك نابعاً عن قلب، : فكذلك اإلسالم واإلميان متالزمان، فمن أسلم يف الظاهر قلنا له
البد أن يكون الذي يف قلبك له أثر وله : ومن آمن يف الباطن، وحقق اإلميان الذي يف قلبه، قلنا

 على مسعك وعلى بصرك، وعلى يديك وعلى لسانك وعلى رجليك، وعلى مالك وعلى عالمات، تظهر
  .حالك، فإذا أظهرت ذلك فأنت مؤمن، وإذا مل تظهره فلست مبؤمن

  اجتماع الكفر والشرك والنفاق والعصيان وافتراقهما
…  

)٢/٤١٧(  

  

. الكفر والنفاق: مثلذكر الشارح أن كثرياً من األمور تقترن، ويفسر أحدمها بكذا واآلخر بكذا، 
والكفر من األمور الشرعية اليت بينها الشرع واستعملها، والنفاق من األمور الشرعية اليت بينها الشرع، 

 الكفر والشرك متالزمان، فإن كل من كفر وصف بأنه -أيضاً-كذلك . وإن كان له مسمى يف اللغة



 كأنه جعل -االشتراك: أي-ركة مشرك، وكل من أشرك وصف بأنه كافر؛ ألن الشرك مشتق من الش
عبادته مشتركة بني اخلالق واملخلوق، وال شك أن هذا يعم كل من حكم بكفره؛ وذلك ألنه أطاع غري 

اهللا، ولو مل يطع إال الشيطان الذي اه عن عبادة اهللا، أو أمره بأن يعبد املخلوق، أو أمره بأن جيحد 
إن كل من عبد غري اهللا : وألجل ذلك يقول العلماءالرسالة أو حنو ذلك، فيكون قد عبد الشيطان، 

إِنكُم وما تعبدونَ من : ولذلك ملا نزل قول اهللا تعاىل يف آخر سورة األنبياء. فعبادته منصبة على الشياطني
 منهج بصح اللَّه ونكيف تزعم أن ما نعبده حصب جلهنم، وحنن : قال املشركون] ٩٨:األنبياء[د

! والنصارى يعبدون املسيح، فهل املسيح حصب جلهنم؟! بد املالئكة، فهل املالئكة حصب جلهنم؟نع
لكن مل يعبدوها حقيقة، وإمنا !  من حصب جهنم؟-وهو عبد صاحل-واليهود يعبدون عزيراً، فهل عزير 

عابدين ، فالشياطني هي اليت دعتهم إىل عبادا فأطاعوها، فأصبحوا )عبادم تنصب على الشياطني
ويوم يحشرهم جميعا ثُم يقُولُ : للشياطني، وإال فاملالئكة بريئة منهم كما حكى اهللا عنهم يف قوله تعاىل

 الْجِن قَالُوا سبحانك أَنت ولينا من دونِهِم بلْ كَانوا يعبدونَ* للْمالئكَة أَهؤالِء إِياكُم كَانوا يعبدونَ 
أن الشرك والكفر متالزمان، : فاحلاصل. جن الشياطني: يعين] ٤١-٤٠:سبأ[أَكْثَرهم بِهِم مؤمنونَ 
هذا مشرك كافر، يعين : هذا كافر مشرك، وكل من كفر باهللا أو بنعمة اهللا قيل: فكل من أشرك قيل

   املنافق-أيضاً-وكذلك . يصدق عليه الوصفان ويتالزمان

)٢/٤١٨(  

  

ذَلك بِأَنهم آمنوا ثُم : موصوف بأنه منافق، وبأنه كافر، ودليل ذلك قول اهللا تعاىل يف سورة املنافقون
 لَى قُلُوبِهِمع وا فَطُبِع٣:املنافقون[كَفَر [قُونَ : فسماهم املنافقني يف قولهافنالْم اَءكإِذَا ج]١:املنافقون [ ،
م قد آمنوا مث كفروا، فدل على أن كل من نافق فهو كافر، ولو كان يظهر ويف اآلية بعدها وصفهم بأ

وإِذَا لَقُوا الَّذين آمنوا قَالُوا آمنا وإِذَا خلَوا إِلَى : للناس أنه معهم؛ ألنه كما وصف اهللا املنافقني بقوله
 كُمعا مقَالُوا إِن ينِهِماطيزِئُونَ رؤساؤهم الذي: أي] ١٤:البقرة[شهتسم نحا نمم إىل النفاق، إِنن يدعو

فهذا دليل على أن هذه األعمال متالزمة، ال . فهذا دليل على أم يف الباطن مع الكفار] ١٤:البقرة[
الصرب نصف اإلميان، : (يتم اإلميان إال ا، اإلسالم واإلميان والتوحيد واليقني، ورد يف بعض األحاديث

، وغريها من املسميات الشرعية، وكذلك أمساء الكفر متالزمة، مثل الفسوق ) ان كلهواليقني اإلمي
وما أشبهها، إذا وصف واحد بوصف منها انطبقت عليه .. والعصيان والشرك والكفر والنفاق

وحنو ذلك، تنطبق عليه، وإن كان .. هذا فاسق وكافر وضال وعاص ومشرك ومنافق: األوصاف، فيقال
ن أخفى كفره، وال يعم من أظهر كفره، لكنه يف احلقيقة كثرياً ما ينطبق عليه أنه منافق النفاق خيتص مب

  .ولو كان مظهراً لكفره غالباً



  الكالم على آية احلجرات يف الفرق بني اإلسالم واإلميان
…  

)٢/٤١٩(  

  

ت اَألعراب آمنا قُلْ لَم قَالَ: ويشهد للفرق بني اإلسالم واإلميان قوله تعاىل: [قال الشارح رمحه اهللا تعاىل
: إىل آخر السورة، وقد اعترض على هذا بأن معىن اآلية] ١٤:احلجرات[تؤمنوا ولَكن قُولُوا أَسلَمنا 

انقدنا بظواهرنا، فهم منافقون يف احلقيقة، وهذا أحد قويل املفسرين يف هذه اآلية ): ولَكن قُولُوا أَسلَمنا(
أم ليسوا مبؤمنني كاملي اإلميان، ال أم منافقون، كما : جيب بالقول اآلخر، ورجح، وهووأ. الكرمية

نفى اإلميان عن القاتل والزاين والسارق ومن ال أمانة له، ويؤيد هذا سياق اآلية، فإن السورة من أوهلا 
مث قال بعد . نافقنيإىل هنا يف النهي عن املعاصي، وأحكام بعض العصاة، وحنو ذلك، وليس فيها ذكر امل

، ولو كانوا منافقني ما ] ١٤:احلجرات[وإِنْ تطيعوا اللَّه ورسولَه ال يلتكُم من أَعمالكُم شيئًا : ذلك
-يعين ] ١٥:احلجرات[إِنما الْمؤمنونَ الَّذين آمنوا بِاللَّه ورسوله ثُم لَم يرتابوا : مث قال. نفعتهم الطاعة

يؤيد .  أن املؤمنني الكاملي اإلميان هم هؤالء، ال أنتم، بل أنتم منتف عنكم اإلميان الكامل-واهللا أعلم
أسلمنا، واملنافق ال يقال له ذلك، ولو كانوا منافقني لنفى :  أن يقولوا-أو أذن هلم-أنه أمرهم : هذا

إسالمهم، فأثبت هلم إسالماً، واهم أن مينوا به عنهم اإلسالم كما نفى عنهم اإلميان، واهم أن مينوا ب
نشهد : مل تسلموا، بل أنتم كاذبون كما كذم يف قوهلم: على رسوله، ولو مل يكن إسالماً صحيحاً لقال

 ولُ اللَّهسلَر كواهللا أعلم بالصواب]. ١:املنافقون[إِن .[ ابراَألع هذه اآلية يف سورة احلجرات قَالَت
آم ي قُلُوبِكُمانُ فلِ اِإلميخدا يلَما ونلَمقُولُوا أَس نلَكوا ونمؤت ا قُلْ لَما : إىل قوله] ١٤:احلجرات[نمإِن

هِمالووا بِأَمداهجوا وابتري لَم ثُم هولسرو وا بِاللَّهنآم ينونَ الَّذنمؤالْم  

)٢/٤٢٠(  

  

أن املؤمنني حقاً هم الذين اتصفوا : يعين] ١٥:احلجرات[هِم في سبِيلِ اللَّه أُولَئك هم الصادقُونَ وأَنفُِس
التصديق اجلازم باهللا ومبا جاء عن اهللا على مراد اهللا، وبالرسول صلى اهللا عليه : أوالً: ذه الصفات

) ثُم لَم يرتابوا: (عد عن الريب الذي هو الشكنفي الريب، والب: ثانياً. وسلم ومبا جاء عنه على مراده
مل يداخل قلوم شك وال توقف، بل هم على يقني جازم مبا هم عليه، دون أن يشكوا يف شيء من : أي

وجاهدوا بِأَموالهِم وأَنفُِسهِم في : (العمل، وهو قوله: ثالثاً. أمر البعث أو احلشر أو اجلزاء أو حنو ذلك
أم مجعوا بني اإلميان الذي هو العقيدة وعدم الريب والعمل، : ، فهذا من أمثلة العمل، يعين)يلِ اللَّهسبِ



. فيكون ذلك هو حقيقة اإلميان، هؤالء هم املؤمنون حقاً، إمنا املؤمنون من كان على هذا الوصف
، وأخرب بأن اإلميان ) قُولُوا أَسلَمناولَكن: (أن اهللا نفى عنهم اإلميان، وأثبت هلم اإلسالم بقوله: واحلاصل

مل يصل إىل قلوم، ولكن آمنوا إمياناً ظاهراً، وال شك أن هؤالء األعراب من بوادي املسلمني، دخلوا 
يف اإلسالم، ومل يتمكن اإلميان من قلوم، وألجل ذلك ارتد الكثري منهم ملا مات النيب صلى اهللا عليه 

كنوا ومل يتوغلوا يف اإلسالم، فهؤالء مسلمون، ولكن مل يكونوا على يقني، ومل وسلم؛ وذلك ألم مل يتم
أم ليسوا من املنافقني الذين : والصواب. إم منافقون: هناك من يقول. تصل إليهم األدلة اليقينة

قَالُوا أَلَم نكُن معكُم وإِنْ كَانَ الَّذين يتربصونَ بِكُم فَإِنْ كَانَ لَكُم فَتح من اللَّه : وصفهم اهللا بقوله
 نِنيمؤالْم نم كُمعنمنو كُملَيوِذْ عحتسن قَالُوا أَلَم يبصن رِينلْكَافووصفهم بقوله] ١٤١:النساء[ل ، :

الء أسلموا ظاهراً وانقادوا؛ ، بل هؤ] ١٤٣:النساء[مذَبذَبِني بين ذَلك ال إِلَى هؤالِء وال إِلَى هؤالِء 
  ولكن مل تطمئن قلوم، ولعل

)٢/٤٢١(  

  

إسالمهم كان بالغلبة ملا أم غلبوا، أو لعل إسالمهم كان بالظهور، ملا رأوا اإلسالم يعلو ويظهر آمنوا 
 ندخل يف هذا اإلسالم، مث بعد ذلك خنتربه وننظر، فإن كان له الرفعة واملنعة: كتجربة وكنظر، يقولون

والنصرة والقوة والتمكني اطمأننا فيه، وكذلك إن وجدنا منه سعة ووجدنا منه ثروة وغىن وراحة وحمبة 
فدخلوا . ملطلب أو توسعة علينا، قبلناه وتأثرنا به، وإن وجدنا غري ذلك رددناه ورجعنا على ما كنا عليه

ولكن ! أكثر الذين هذه حالتهموما . عن جتربة ال عن يقني، فليسوا مثل الصحابة الذين دخلوا عن يقني
إذا من اهللا على العبد فدخل اإلسالم، مث بعد ذلك يسر له من يشرح له تعاليم اإلسالم واإلميان، ويبني 
له األدلة اليقينية؛ فإنه عند ذلك يقتنع، وينشرح بذلك صدره، ويعرف ويستيقن بأن اإلسالم هو الدين 

  .تظهر عليه آثار اإلسالم، وهي األعمال الصاحلةاحلق، وأنه هو الدين الصواب، فعند ذلك 
  انتفاء دعوى الترادف بني اإلسالم واإلميان

…  

)٢/٤٢٢(  

  

وينتفي بعد هذا التقدير والتفصيل دعوى الترادف، وتشنيع من ألزم بأن : [قال الشارح رمحه اهللا
ميان املخلص وهذا ظاهر اإلسالم لو كان هو األمور الظاهرة لكان ينبغي أال يقابل بذلك، وال يقبل إ

. الفساد، فإنه قد تقدم تنظري اإلميان واإلسالم بالشهادتني وغريمها، وأن حالة االقتران غري حالة االنفراد



ال إله : أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا: (فانظر إىل كلمة الشهادة فإن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
له إال اهللا، وأنكروا الرسالة؛ ما كانوا يستحقون العصمة، بل البد أن ال إ: احلديث، فلو قالوا..) إال اهللا 
قائمني حبقها، وال يكون قائماً بال إله إال اهللا حق القيام إال من صدق بالرسالة، . ال إله إال اهللا: يقولوا

لرسول وكذا من شهد أن حممداً رسول اهللا، ال يكون قائماً ذه الشهادة حق القيام إال من صدق هذا ا
وإذا ضممت شهادة أن ال إله إال اهللا إىل شهادة أن حممداً رسول . فتضمنت التوحيد. يف كل ما جاء به

إثبات ) أن حممداً رسول اهللا(إثبات التوحيد، ومن شهادة ) أن ال إله إال اهللا(اهللا كان املراد من شهادة 
إِنَّ الْمسلمني :  يف قول اهللا تعاىلإذا قرن أحدمها باآلخر، كما: كذلك اإلسالم واإلميان. الرسالة

 اتنمؤالْمو نِنيمؤالْمو اتملسالْماللهم لك أسلمت، : (، وقوله صلى اهللا عليه وسلم] ٣٥:األحزاب[و
اإلسالم : (؛ كان املراد من أحدمها غري املراد من اآلخر، وكما قال عليه الصالة والسالم)وبك آمنت
، وإذا انفرد أحدمها مشل معىن اآلخر وحكمه، وكما يف الفقري واملسكني ) ان يف القلبعالنية، واإلمي

: ونظائره، فإن لفظي الفقري واملسكني إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا، فهل يقال يف قوله تعاىل
 نياكسم ةرشع امإِنْ : وكذا يف قوله تعاىلأنه يعطى املقل دون املعدم أو بالعكس؟ ] ٨٩:املائدة[إِطْعو

 لَكُم ريخ واَء فَها الْفُقَروهتؤتا وفُوهخما حكم من آمن : ويندفع أيضاً تشنيع من قال]. ٢٧١:البقرة[ت
  ومل يسلم أو أسلم ومل

)٢/٤٢٣(  

  

له يف ويقال ! يؤمن يف الدنيا واآلخرة؟ فمن يثبت ألحدمها حكماً ليس بثابت لآلخر ظهر بطالن قوله
إِنَّ الْمسلمني والْمسلمات والْمؤمنِني : املسلم هو املؤمن، واهللا تعاىل يقول: أنت تقول: مقابلة تشنيعه

واهللا إين ! ما لك عن فالن: (والْمؤمنات فجعلهما غريين، وقد قيل لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
مها : ، فأثبت له اإلسالم وتوقف يف اسم اإلميان، فمن قال) الثاًأو مسلماً، قاهلا ث: ألراه مؤمناً؟ قال

وقد يتراءى يف بعض النصوص معارضة، . كان خمالفاً، والواجب رد موارد الرتاع إىل اهللا ورسوله. سواء
هذا الكالم يتعلق باجلمع بني ]. وال معارضة حبمد اهللا تعاىل، ولكن الشأن يف التوفيق، وباهللا التوفيق

إِنَّ الْمسلمني والْمسلمات : م واإلميان يف بعض املواضع، كاآليات اليت مسعنا، قال اهللا تعاىلاإلسال
 نيعاشالْخو اتابِرالصو ابِرِينالصو قَاتادالصو نيقادالصو اتالْقَانِتو نيالْقَانِتو اتنمؤالْمو نِنيمؤالْمو

اشالْخو ظَاتافالْحو مهوجفُر نيظافالْحو اتمائالصو نيمائالصو قَاتدصتالْمو نيقدصتالْمو اتع
 اترالذَّاكا وريكَث اللَّه رِينالذَّاك؛ هل هذه الصفات يكتفى بواحدة منها؟ ال يكتفى، ]٣٥:األحزاب[و
لزمه اإلميان، ومن آمن لزمه القنوت، ومن قنت لزمه الصرب، ومن صرب بل هي متالزمة، فإن من أسلم 

إىل آخرها، فهي صفات مترابطة، وكلها من صفات أهل اإلميان، ولكن عطف بعضها .. لزمه الصيام



على بعض من باب كثرة األعمال، يعين أم متصفون ا كلها، وأا كلها أعمال صاحلة، فكل منها له 
وهذا من لوازم اإلسالم واإلميان، والصدق يفسر . دوام الطاعة:  فالقنوت يفسر بأنه.معىن، وله تفسري

أن يصدق قوله عمله، وهذا من لوازم اإلسالم : يعين. بأنه مطابقة القول للعمل، أو مطابقة العمل للقول
  واإلميان، فالذي يسلم ويؤمن ولكنه ال يصدق ال يقبل منه، وألجل

)٢/٤٢٤(  

  

ال إله إال : من قال: (يف قول النيب صلى اهللا عليه وسلم) ال إله إال اهللا(من شروط ذلك جعل الصدق 
والصادقني : (( ، فالبد من الصدق، فلذلك وصفهم اهللا بقوله) صادقاً من قلبه دخل اجلنة. اهللا

أن ، والبد من الصرب؛ فإن الذي يسلم ويؤمن يؤمر باألعمال، فإذا أمر باألعمال فالبد )) والصادقات 
يصرب على الطاعات ولو كان فيها مشقة، ويصرب عن احملرمات ولو نازعته نفسه إليها، فإذا مل يصرب انثلم 

أن العطف يف : فاحلاصل. إميانه، واخنرمت أوصافه الدينية، فالبد أن يكون متصفاً ذه األعمال كلها
 البواقي، فاإلسالم احلقيقي يستلزم هذه اآلية رد كثرة الصفات، ال للتغاير، وإال فواحدة منها تستلزم

وكذلك بقية اآليات . إىل آخرها، فتكون كلها من متامه... اإلميان والقنوت والصدق والصرب والصيام
فَما وجدنا فيها *فَأَخرجنا من كَانَ فيها من الْمؤمنِني : اليت مسعنا، فإن قول اهللا تعاىل يف وصف املؤمنني

 رغَي نيملسالْم نم تيم مجعوا بني الوصفني] ٣٦-٣٥:الذاريات[بال شك أن : فنقول. دليل على أ
الشهادتني كل منهما مستلزمة لألخرى، شهادة أن ال إله اهللا وأن حممداً رسول اهللا، أول ما بعث النيب 

أمرت أن : (ول يف األحاديثيق. ال إله إال اهللا: صلى اهللا عليه وسلم كان يدعو الناس إىل أن يقولوا
، وأكثر األحاديث مل يذكر فيها الشهادة الثانية، ولكنها مستلزمة )ال إله إال اهللا: أقاتل الناس حىت يقولوا
ال إله إال : ، وهذا هو التصديق بالرسالة، فمن قال) ويؤمنوا يب ومبا جئت به: (هلا، ويف بعض الروايات

ومل يأت بصفة . أنا مسلم: نية مل تنفعه، فهما متالزمتان، وكذلك من قالولكنه مل يأت بالشهادة الثا. اهللا
اإلسالم -اإلميان؛ مل ينفعه، فالبد أن يأيت بصفة اإلميان حقاً حىت يصدق عليه أنه مجع بني الوصفني 

وكذلك بقية األدلة تدل على أنه البد لكل من أتى بصفة أن يأيت ببقية الصفات، .  احلقيقيني-واإلميان
  فهذه األوصاف اليت وصف اهللا ا. وإال فليس بصادق

)٢/٤٢٥(  

  

عباده ال شك أن كلها أمساء ملسمى واحد، وهو حقيقة هذا الدين الذي يدينون به، فإن اهللا مساه دين 
لعبد ما يدين به ا: ، والدين هو ما يدان به، يعين] ١٩:آل عمران[إِنَّ الدين عند اللَّه اِإلسالم : اإلسالم



ويتقرب به، فمن أمسائه أنه دين، ولكن من فروعه هذه العبادات اليت تسمى فروعاً، وتسمى شعباً 
لإلميان، وتسمى أركاناً لإلميان، وأركاناً لإلسالم، وتسمى مراتب للدين، رتبة اإلسالم مث رتبة اإلميان مث 

سلم عليه أن يأيت ذه األركان وامل. رتبة اإلحسان، وتسمى أركاناً ودعائم يتكون منها ويتقوم منها
 اإلتيان بالشهادتني، ويتفرع عن الشهادتني قبول الرسالة، فإن من -كما هو معروف-كلها، ومبدؤها 

اهللا هو اإلله، فهو : قلنا. ال إله إال اهللا: لزمته مجيع أنواع العبودية، ألنك إذا قلت) ال إله إال اهللا(أتى بـ
دعو، وهو الذي يشكر، وهو الذي يذكر، وهو الذي يتقرب إليه، وهو املعبود، وهو احملمود، وهو امل
إذا قلت : قلنا. عبد اهللا ورسوله: إن حممداً رسول اهللا، أو: وإذا قلت. الذي يطاع، وهو الذي يوحد

ذلك فيلزمك أن تؤمن به، وأن تصدقه، وأن تتبعه، وأن حتبه، وأن تتأسى به وتقتدي به، وأن تقدم سنته 
 وحنو ذلك، ويلزمك أن تعتقد صحة رسالته، وأن تقبل كل ما بلغه، فكل ذلك من متام على غريها،

هذا معىن تالزم الشهادتني، وتالزم . فإن وظيفة الرسول أنه يطيعه املرسل إليهم. إنه رسول اهللا: قولك
  .وصف اإلميان واإلسالم

  نفي االحتجاج بآية الذاريات على ترادف اإلميان واإلسالم
…  

)٢/٤٢٦(  

  

فَما وجدنا * فَأَخرجنا من كَانَ فيها من الْمؤمنِني : وأما االحتجاج بقوله تعاىل: [قال الشارح رمحه اهللا
 نيملسالْم نم تيب را غَييهعلى ترادف اإلسالم واإلميان، فال حجة فيه؛ ألن ] ٣٦-٣٥:الذاريات[ف

أن هذه : والظاهر. سالم واإلميان، وال يلزم من االتصاف ما ترادفهماالبيت املخرج كانوا متصفني باإل
املعارضات مل تثبت عن أيب حنيفة رضي اهللا عنه، وإمنا هي من األصحاب، فإن غالبها ساقط ال يرتضيه 

وقد حكى الطحاوي حكاية أيب حنيفة مع محاد بن زيد ، وأن محاد بن زيد ملا روى له ! أبو حنيفة 
مث ) اإلميان: أي اإلسالم أفضل؟ قال: (أال تراه يقول: إىل آخره، قال له) اإلسالم أفضل؟أي : (حديث

: أال جتيبه يا أبا حنيفة ؟ قال: جعل اهلجرة واجلهاد من اإلميان؟ فسكت أبو حنيفة ، فقال بعض أصحابه
 يتعلق باإلميان قد سبق كالم طويل!]. مب أجيبه، وهو حيدثين ذا عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟

واإلسالم، وما يدخل يف اإلسالم، وما يدخل يف اإلميان، واملسألة قدمية، حدث فيها خالف بني املرجئة 
وبني أهل السنة، فذهب املرجئة إىل أن اإلميان هو تصديق القلب، وجعلوا األعمال ليست من مسمى 

ان، وأن اإلميان له شعب وله فروع، اإلميان، وذهب أهل السنة إىل أن األعمال داخلة يف مسمى اإلمي
كلها تسمى إمياناً، فتسمى الصالة إمياناً أو شعبة من اإلميان، والشهادتان إميان أو بعض من أصل اإلميان، 

:  اخلالف-أيضاً-وسبق . وهكذا.. والزكاة من اإلميان، والصدقة من اإلميان، واألذكار واألدعية إميان



ا متغايران أم مترادفان؟ فذهب بعضهم إىل أن اإلسالم واإلميان شيء هل اإلسالم غري اإلميان؟ وهل مه
واحملققون على أن اإلسالم أوسع من اإلميان، وأن اإلنسان قد يصري مسلماً وال يصل إىل درجة . واحد

والذين سووا بينهما احتجوا على أن اإلسالم . اإلميان، فعلى هذا يكون اإلميان أخص من اإلسالم
   واحد ذه اآليات اليت يف سورة الذاريات، وهي قوله تعاىل يف قصة قومواإلميان شيء

)٢/٤٢٧(  

  

-٣٥:الذاريات[فَما وجدنا فيها غَير بيت من الْمسلمني * فَأَخرجنا من كَانَ فيها من الْمؤمنِني : لوط
ه السالم بأم سوف خيرجون أهل اإلميان، ، والكالم من املالئكة الذين خياطبون إبراهيم علي]٣٦

ألن اإلميان :  بأم مسلمون وبأم مؤمنون؛ فقيل-وهم لوط وأهل بيته-فوصفوا أهل ذلك البيت 
والصحيح أن اآلية ال تدل على أن اإلسالم هو اإلميان، وذلك ألن أهل بيت لوط . واإلسالم مترادفان

م هو األعمال الظاهرة، واإلميان هو العقيدة الراسخة، كما كانوا متصفني باإلسالم وباإلميان، فاإلسال
تقدم أنه صلى اهللا عليه وسلم فسر اإلسالم يف حديث جربيل بأركانه اخلمسة، وفسر اإلميان بأركانه 

وجعل اإلميان عقيدة، . الشهادتني، والصالة، والزكاة، واحلج، والصوم: الستة، فجعل اإلسالم أعماالً
، وباملالئكة، وبالرسل، وبالكتب، وبالبعث بعد املوت، وبالقضاء والقدر، جعل هذا التصديق باهللا: وهو

هو اإلميان، فأفاد أن اإلميان أصالً هو ما يقوم بالقلب من هذا التصديق، ولكن ال شك أن التصديق إذا 
ى أن كان راسخاً يف العقل متمكناً يف القلب نتجت عنه األعمال، فأصبحت األعمال هي الداللة عل

هناك تصديقاً صادقاً، فلذلك دخلت العبادات يف اسم اإلميان، فهذا أوضح األدلة يف أن اإلسالم أوسع 
درجة : قد ذكرنا أن من العلماء من جعل اإلسالم واإلميان واإلحسان درجات، فمثالً. من اإلميان

خالصة من املسلمني، انتقوا هي اإلميان، كأن املؤمنني : األرضية الواسعة هي اإلسالم، والدرجة الثانية
وخلصوا حىت صعدوا إىل الدرجة الثانية أو املرتبة الثانية، مث خلصت من املؤمنني خالصة اخلالصة 

وصفوة الصفوة، وجعلوا يف املرتبة الثالثة، ومسوا باحملسنني أو بأهل اإلحسان، كما يف حديث جربيل أنه 
ان، فأوسعهم أهل اإلسالم، مث بعد ذلك خالصتهم أهل اإلسالم، واإلميان واإلحس: قسم املراتب ثالثاً

  أنتم مسلمون: فيقال يف أولئك اخلالصة. اإلميان، مث بعده خالصة اخلالصة أهل اإلحسان، وهم أقل

)٢/٤٢٨(  

  

ويقال ألهل . ومؤمنون وحمسنون، أسلمتم أوالً، مث آمنتم بعد ذلك، مث أحسنتم ووصلتم إىل الرتبة العالية
فعلى هذا . أسلمتم فقط، مل تصلوا إىل اإلميان: ويقال ألهل اإلسالم. تم بعدما أسلمتمآمن: اإلميان



فاإلنسان الكامل هو الذي وصل إىل مرتبة اإلحسان، أسلم مث آمن مث أحسن، وقد تقدم تفسري اإلحسان 
يقي هو الذي اإلميان احلق: ، فكذلك يقال) أن تعبد اهللا كأنك تراه، فإن مل تكن تراه فإنه يراك: (بقوله

  .تنتج عنه األعمال، أما تصديق ال تنتج عنه أعمال فليس بإميان
  الشبه الواردة عن احلنفية إلخراج األعمال عن اإلميان ليست منقولة عن اإلمام أيب حنيفة

…  

)٢/٤٢٩(  

  

ن اإلميان هذه احلجج اليت أوردها الشارح على أا أدلة للحنفية يف التفريق بني اإلسالم واإلميان، وجيعلو
إن هذه األدلة ضعيفة، : جمرد التصديق، وجيعلون أعمال اإلسالم ليست داخلة يف اإلميان؛ يقول الشارح

. وإا ال ميكن أن تصدر من أيب حنيفة مع جاللته ومع معرفته ومع قوة فهمه، لكوا منهارة ضعيفة
وهو - احتج عليه محاد بن زيد واستدل على أن أبا حنيفة مىت احتج عليه باحلديث توقف عن رده، كما

ما : ( يف التفرقة بني املسلمني والتفاوت بينهم، بقوله صلى اهللا عليه وسلم ملا قيل له-من علماء احلديث
، فجعل اإلميان زائداً عن مسمى اإلسالم، فدل )اإلميان باهللا، واجلهاد يف سبيل اهللا: أفضل اإلسالم؟ فقال

: كان املسلم ممن متكن اإلسالم يف قلبه وصل إىل مرتبة اإلميان، وهيعلى أن املسلمني يتفاوتون، فإذا 
قوة العقيدة مع االنبعاث على العمل، فأبو حنيفة ملا احتج عليه ذا احلديث الذي فيه تفاضل أهل 

اإلسالم، وأنه صلى اهللا عليه وسلم جعلهم متفاضلني، وجعل أفضل أعمال اإلسالم هو اإلميان؛ أقر ذلك 
ة ومل يرد احلديث، مع أن أصحابه يتشوفون إىل رد ذلك الدليل، ولكنه سلم له، فيستدل على أبو حنيف

. أن هذه االحتجاجات الضعيفة ليست من أيب حنيفة ، وإمنا هي من أصحابه الذين يتعصبون ملذهبه
فَما * فيها من الْمؤمنِني فَأَخرجنا من كَانَ : وهذه اآلية حيتجون ا على تغاير اإلسالم واإلميان، قال تعاىل

 نيملسالْم نم تيب را غَييها فندجكأنه أخرب بأنه أخرج من كان فيها من ]٣٦-٣٥:الذاريات[و ،
املؤمنني، فلم جيد فيها إال بيتاً واحداً من املسلمني، وهم لوط وأهل بيته، فلوط عليه السالم وأهل بيته ال 

إِلَّا امرأَته كَانت من : بني اإلميان واإلسالم، وهلذا استثىن اهللا امرأته وقال: ني الوصفنيشك أم مجعوا ب
 ابِرِين٨٣:األعراف[الْغ [ ابِرِيني الْغا فوزجإِلَّا ع ،]ال منافاة بني هذا الدليل : إذاً]. ١٧١:الشعراء

  وتلك األدلة، بل هو دليل

)٢/٤٣٠(  

  



الم يستلزم اإلميان، فال يتم اإلميان إال بأركان اإلسالم، وال يتم اإلسالم إال بأركان واضح على أن اإلس
اإلميان، ومن أتى بواحد منهما دون اآلخر مل يقبل منه، فمن أتى باألعمال الظاهرة، ومل تكن عن يقني 

جازماً، وآمن باهللا وعن عقيدة وعن تصديق بقلبه مل يكن مؤمناً، ومل ينفعه اإلسالم، ومن اعتقد اعتقاداً 
ومالئكته وكتبه ورسله، وصدق خبرب اهللا، وصدق بالبعث بعد املوت، مث مل يعمل ومل يصلِ ومل يصم ومل 
حيج، ومل يؤد زكاة ماله، ومل يأت بواجباته، ومل حيرم احلرام ومل حيل احلالل؛ فليس مبؤمن، ولو ادعى أنه 

ه هي الشبه اليت يديل ا احلنفية، ويدعون أم هذ. مطمئن قلبه باإلميان، هذا مقتضى هذه اآليات
ينصرون بذلك مذهب أيب حنيفة يف أن األعمال ليست من مسمى اإلميان، وأن اإلسالم مغاير لإلميان، 
حيث يذهبون إىل أن اإلميان هو التصديق بالقلب، واإلقرار باللسان، وخيرجون األعمال من مسمى 

 األعمال داخلة يف مسمى اإلميان، وأن هذه الشبهات اليت أن: والصحيح مذهب اجلمهور. اإلميان
يستدلون ا، ويدعون أا أدلة أليب حنيفة مل تكن منقولة عن أيب حنيفة نفسه، فهو رمحه اهللا من أجالء 
السلف ومن أجالء التابعني، ومل يكن ليديل ذه الشبهات، وال يشكك ا يف هذه العقيدة، فإن عقيدته 

 وهي عقيدة أهل السنة واجلماعة، ولكن ملا اشتهر عن احلنفية أم خيرجون األعمال من سليمة صحيحة،
مسمى اإلميان أخذوا جيمعون ما يستطيعونه من الشبهات وما يسمونه باألدلة، فأوردوها كنصرة 

أنه ال داللة فيها كما ذكرنا، بل األدلة واضحة يف أن األعمال داخلة يف مسمى : ملذهبهم، والصحيح
  .اإلميان، ومثرة من مثراته
  ]٤٦[شرح العقيدة الطحاوية 
أنا مؤمن إن شاء اهللا، من املسائل اليت كثر فيها اخلالف، والراجح فيها هو : االستثناء يف اإلميان بقول

  .التفصيل، فيجوز باعتبار وال جيوز باعتبار، كما بني ذلك أهل السنة
  أمهية دراسة العقيدة

…  
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 هذا املسجد املبارك لنستمع ونقرأ ما يتعلق بأصل ديننا، األصل األصيل الذي هو املعتقد، اجتمعنا يف
وما يتفرع عن ذلك املعتقد؛ وذلك أنه مىت تأسست األصول انبنت عليها الفروع، وإذا خربت األصول 

اسخة يف سقطت الفروع، فاألصل هلذا الدين هو العقيدة، والفروع هي العبادات، فإذا كانت العقيدة ر
القلب نبعت عنها األعمال، فأنتجت أعماالً صاحلة، وحصل من آثار تلك العقيدة الراسخة امتثال 

األوامر، وترك الزواجر، والتصديق باألخبار، والعمل الصاحل، والعلم النافع، وكل ذلك من نتائج هذا 
أنه ملا كانت العقيدة وبنظرنا يف سري سلفنا الصاحل نرى . األصل األصيل، ومن فروع هذه العقيدة



متمكنة يف قلوم أكثروا من األعمال الصاحلة، وصدقوا مبا أخرب اهللا، واندفعوا يف حتقيق تلك األوامر، 
وأفنوا يف ذلك أمواهلم وأنفسهم وبالدهم، وهانت عليهم كلها يف سبيل حتقيق عقيدم، وترك ما كان 

رفوا صحة التوحيد، وعرفوا حقيقة اإلميان بالبعث، ملا عرفوا صحة الرسالة، وع. عليه آباؤهم وأسالفهم
وعرفوا ثواب اهللا تعاىل يف اآلخرة، وعرفوا صدق ما وعد اهللا تعاىل به هلم؛ هانت عليهم بالدهم 

فتركوها، وهانت عليهم أمواهلم، وسهلت عليهم عشائرهم وأزواجهم وأقارم، كل ذلك أصبح هيناً 
كذلك ملا رسخت العقيدة يف . كنهم من العمل الذي أمروا بهعليهم يف سبيل متكنهم من علمهم، ومت

قلوم صدقوا بوعد اهللا الذي وعدهم أن ينصرهم، وأن يقويهم، وأن ميكن هلم يف األرض، وأن 
يستخلفهم كما استخلف الذين من قبلهم، وأن يبدهلم من بعد خوفهم أمناً، فلما صدقوا هذا ورسخ 

ا يف سبيل اهللا وقتلوا، وكذلك هاجروا وهجروا كل قريب وبعيد، كل ومتكن يف قلوم، عند ذلك قاتلو
ذلك ألجل تصديقهم خبرب رم، وتصديقهم بوعده ووعيده، وطلبهم ما وعد اهللا هلم من الثواب اجلزيل 

والذي محلهم على أن يقاتلوا األعداء مع كثرم، ويصربوا حىت نصرهم اهللا، تصديقهم . يف اآلخرة
  متكن ذلك من قلوم، فقابلوا أعداد الكفار وعددهم،بوعد اهللا، حيث 
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ال شك أن ذلك ألجل متكن العقيدة . وقابلوا جيوشهم اهلائلة املتراكمة، واثقني بأن اهللا ال خيلف وعده
يف قلوم، وهكذا أتباعهم من بعدهم، فمن تأمل سرية العلماء الذين بلغتهم السنة الصحيحة فتقبلوها، 

الشريعة فصدقوها، وعلموا صحة ما جاء يف هذه الرسالة، فآمنوا به إمياناً صحيحاً، ال يعتريه وجاءم 
شك وال ريب، فلما خالفهم من خالفهم، وملا أنكر عليهم بعض املبتدعة الذين زاغوا وضلوا، وحاولوا 

 وأبوا إال أن أن يردوهم عما هم عليه من املعتقد؛ امتنعوا أشد االمتناع، وأصروا على ما هم عليه،
ما الذي . يدينوا مبا يعرفونه ومبا يعتقدونه، ولو خالفتهم فئام الناس، ولو هددوهم؛ كما حصل لألئمة

محلهم على الصرب على السجون؟ ما الذي محلهم أن يصربوا على األذى؟ ما الذي محلهم أن يصربوا 
ال شك أنه ما رسخ يف قلوم من على الضرب وعلى اجللد كما حصل لإلمام أمحد وابن تيمية وغريمها؟ 

تلك العقيدة اليت نالوها من هذه الشريعة، فوثقوا خبرب اهللا سبحانه وتعاىل، وصدقوا ما جاء عنه، وعلموا 
أن النصر هلم، وأن العاقبة احلميدة هلم، وأن مآل االنتصار والظهور ملن كان على احلق، ولو ناوأهم من 

 أن هذا كله من آثار صدق تلك العقيدة، ومن آثار قوة إميام ال شك. ناوأهم، وخالفهم من خالفهم
إن الواجب علينا أن نكون مثلهم، حنن تلقينا العقيدة مثلما تلقوها، هم تلقوها عن : نقول. وتصديقهم

مشاخيهم، وهكذا عن آبائهم وأسالفهم، وملا تلقوها عرفوا أا صحيحة ثابتة، فتركزت تلك العقيدة 
، واإلميان خبرب اهللا، واإلميان بوعده ووعيده، واإلميان بكتبه ورسله، واإلميان بأمره ويه، على اإلميان باهللا



صدقوا به غاية التصديق، وقوي يف أنفسهم، وقامت عليه : واإلميان بقدره وشرعه، آمنوا بذلك، يعين
ل مىت ألقيت عليهم الدالالت والرباهني، ومل خيطر بباهلم شك وال ريب وال توقف وال شبهة تعتريهم، ب

شبهة أو شك يف البعث، أو يف النشور، أو يف اجلزاء، أو يف احلساب، أو يف األمر والنهي؛ احترقت تلك 
  الشبهة قبل
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فنحن حباجة إىل أن نعرف . أن تتمكن يف قلوم؛ وذلك لقوة الرباهني اليت تضعف عندها تلك الشبه
ها هذه العقيدة، حباجة إىل أن ندرسها، ونعرف كيفية داللتها، تلك الرباهني واألدلة اليت قامت علي

حنن حباجة إىل أن نفرغ : إذاً. وداللتها وإن كانت واضحة، ولكن حتتاج إىل قلوب فارغة من أضدادها
قلوبنا هلا، تأيت إلينا وقلوبنا فارغة من الشبهات، فارغة من الشواغل، فارغة من األضداد، فارغة من 

أما إذا . دع، فإذا كان كذلك فإن العقيدة الراسية ترسخ فيها، وال تتزعزع مهما اعتراهاالضالالت والب
تلقت تلك القلوب الفارغة بدعاً وضالالت وشركيات وخرافات يف حالة فراغها، ومل تصغ إال هلا، مث 

اناً، عرضت عليها بعد ذلك األدلة الصحيحة، أو الرباهني الساطعة، فإن تلك القلوب ال جتد هلا مك
فتبقى تلك القلوب مقفلة ال يدخلها احلق؛ ألا امتألت بالضالل فلم جيد احلق إليها سبيالً، امتألت 

القلوب الفاسدة بالبدع، فلم جتد السنة فيها مكاناً، امتألت باخلرافات، وامتألت باحملدثات، وامتألت 
حنن نعجب من أهل البدع، . شاء اهللابالشبهات، فلم جيد الدليل إليها وصوالً، فال حيلة فيها إال أن ي

ومتكن البدع يف نفوسهم، ومتسكهم ا مع أا متجها النفوس، متجها العقول، تنكرها الطباع والفطر، 
ومع ذلك يتمسكون ا غاية التمسك، ويعضون عليها بالنواجذ، ولو أتيتهم بكل آية ما أقلعوا عنها إال 

عة والرافضة الذين نشئوا على عقيدة زائغة، تأملوا كيف أم يبقون  يف الشي-مثالً-أن يشاء اهللا، تأملوا 
على هذه العقيدة، ويلقنون عليها أوالدهم منذ الطفولة، مث حياول احملاولون يف أن يقلعوا عنها، ويبينوا 

هلم السنة، ويبينوا هلم الدليل، ولكن يدخل الكالم من أذن وخيرج من األخرى دون أن يصل إىل 
كذلك الكثري من املبتدعة من أشعرية، من معتزلة، من . ل قلوم ليس فيها مكان للتقبلالقلوب، ب

وغريهم، ملا امتألت قلوم يف الطفولة ويف الصغر ذه الشبهات مل جيد احلق إليها .. جربية، من مكارمة
  وحنث املسلم. سبيالً
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، ومعرفة دين اإلسالم، ومعرفة احلساب واجلزاء، أن يلقن أوالده يف طفولتهم معرفة اهللا، ومعرفة نبيه
ومعرفة األمساء والصفات، ومعرفة ما أمر به، وما ي عنه؛ حىت يرسخ ذلك يف قلبه وحيبه ويألفه، فإذا 
لقن غريه من اخلرافات ودعي إليها مل يتقبل ذلك، بل نفر منها غاية النفرة، خبالف ما إذا بقي جاهالً ال 

 يف صغره عقيدة زائغة، فإنه ال يقبل العقيدة الصحيحة، فهكذا فلنكن، وهكذا يعرف شيئاً، أو لقن
  . ......فلنتمكن من عقيدتنا، وهكذا فلتظهر آثارها

  االستثناء يف اإلميان
…  
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: أي-مسألة االستثناء يف اإلميان، وهو أن يقول : ومن مثرات هذا االختالف: [قال املصنف رمحه اهللا
منهم من يوجبه، ومنهم : والناس فيه على ثالثة أقوال؛ طرفان ووسط. مؤمن إن شاء اهللاأنا : -الرجل

: أما من يوجبه فلهم مأخذان. من حيرمه، ومنهم من جييزه باعتبار ومينعه باعتبار، وهذا أصح األقوال
راً باعتبار أن اإلميان هو ما مات اإلنسان عليه، واإلنسان إمنا يكون عند اهللا مؤمناً أو كاف: أحدمها

واإلميان الذي يعقبه الكفر : قالوا. املوافاة، وما سبق يف علم اهللا أنه يكون عليه، وما قبل ذلك ال عربة به
فيموت صاحبه كافراً ليس بإميان، كالصالة اليت أفسدها صاحبها قبل الكمال، والصيام الذي يفطر 

عند هؤالء أن اهللا حيب يف األزل من كان و. صاحبه قبل الغروب، وهذا مأخذ كثري من الكالبية وغريهم
كافراً إذا علم منه أنه ميوت مؤمناً، فالصحابة ما زالوا حمبوبني قبل إسالمهم، وإبليس ومن ارتد عن دينه 
ما زال اهللا يبغضه وإن كان مل يكفر بعد، وليس هذا قول السلف، وال كان يقول ذا من يستثين من 

آل [قُلْ إِنْ كُنتم تحبونَ اللَّه فَاتبِعونِي يحبِبكُم اللَّه : ن اهللا تعاىل قالالسلف يف إميانه، وهو فاسد، فإ
، فأخرب أنه حيبهم إن اتبعوا الرسول، فاتباع الرسول شرط احملبة، واملشروط يتأخر عن ] ٣١:عمران

ر الرجل منهم يستثين يف مث صار إىل هذا القول طائفة غلوا فيه، حىت صا. الشرط، وغري ذلك من األدلة
مث صار كثري منهم يستثنون يف . القبول: وحنو ذلك، يعين! صليت إن شاء اهللا: األعمال الصاحلة، يقول
هذا ال شك فيه؟ : فإذا قيل هلم! هذا حبل إن شاء اهللا! هذا ثوب إن شاء اهللا: كل شيء، فيقول أحدهم

أن اإلميان املطلق يتضمن فعل ما أمر اهللا به : أخذ الثاينامل!! نعم، لكن إذا شاء اهللا أن يغريه غريه: يقولون
 فقد شهد لنفسه أنه من -ذا االعتبار-أنا مؤمن : عبده كله، وترك ما اه عنه كله، فإذا قال الرجل

  األبرار املتقني، القائمني جبميع ما أمروا به، وترك كل ما وا عنه،

)٢/٤٣٦(  

  



 وهذا من تزكية اإلنسان لنفسه، ولو كانت هذه الشهادة صحيحة، لكان فيكون من أولياء اهللا املقربني،
ينبغي أن يشهد لنفسه باجلنة إن مات على هذه احلال، وهذا مأخذ عامة السلف الذين كانوا يستثنون، 

وحيتجون جبواز االستثناء فيما ال . وإن جوزوا ترك االستثناء مبعىن آخره كما سنذكره إن شاء اهللا تعاىل
وقال صلى اهللا عليه ]. ٢٧:الفتح[لَتدخلُن الْمسجِد الْحرام إِنْ شاَء اللَّه آمنِني : ه بقوله تعاىلشك في

إين ألرجو أن أكون : (وقال أيضاً) وإنا إن شاء اهللا بكم الحقون: (وسلم حني وقف على املقابر
  ]. ......ونظائر هذا) .. أخشاكم هللا

   اإلميانالقول بوجوب االستثناء يف
…  
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أنا مؤمن إن شاء : هذه مسألة يتكلمون عليها يف هذا املوضع، وهي مسألة االستثناء يف اإلميان، بقوله
اهللا، أنا مسلم إن شاء اهللا، فمن العلماء من يوجبه، ومنهم من حيرم االستثناء، ومنهم من جيوزه وال 

 ابن كرام ومن يقرب من األشاعرة يوجبون مسعنا أن أتباع. يوجبه، أو يوجبه يف حال دون حال
مث جتاوزوا ذلك فصاروا يستثنون يف األشياء . أنا مؤمن إن شاء اهللا: االستثناء، فيوجبون أن يقول أحدهم

دخلت أو خرجت إن : وإذا دخل أو خرج قال. صليت إن شاء اهللا: الظاهرة، فإذا صلى أحدهم قال
هؤالء ! ، هذا قلم أو كتاب إن شاء اهللا؛ مع أنه ال يشك فيههذا ثوب إن شاء اهللا: حىت يقول. شاء اهللا

السبب أنا ال ندري ما اخلامتة وما هي العاقبة، فإن اإلنسان إمنا يكون مؤمناً إذا مات : هلم مأخذ، يقولون
ألن اهللا : يقولون. على اإلميان، وحنن ال ندري، رمبا حيصل من أحدنا غري ما كان عليه، فلذلك يستثنون

صحيح أن اهللا تعاىل أعلم باخلامتة، وأعلم بالعاقبة، وأعلم . م باخلواتيم، وهو أعلم مبا حنن منوت عليهأعل
مبا ميوت عليه اإلنسان، وقد أخرب عليه الصالة والسالم بأن اإلنسان يكون مكتوباً عند اهللا من أهل 

 بعمل أهل اجلنة حىت ما يكون إن أحدكم ليعمل: (النار، وهو أكثر وقته يعمل بعمل أهل اجلنة، يف قوله
، فهو طوال حياته يعمل )بينه وبينها إال ذراع، فيسبق عليه الكتاب، ويعمل بعمل أهل النار فيدخلها

ومن . بأعمال أهل اجلنة، ومع أهل اجلنة، مث يرتد يف آخر حياته، وخيتم له بعمل أهل النار، فيدخل النار
أن رجالً كان مؤذناً من صاحلي عباد اهللا، حمافظاً على : ؤرخنياحلكايات املشهورة اليت ذكرها كثري من امل

الصالة، وحمافظاً على األذان، وحمافظاً على األعمال الصاحلة، فصعد مرة إىل املئذنة ليؤذن، فلفت نظره 
: ابنة أحد جريان املسجد، وقد أسفرت، فتعلق قلبه ا، فترك األذان ونزل وطرق باب أهلها وقال

سوف أترك : فعند ذلك قال! أنا نصرانية، وأنت مسلم: قالت. أتزوجك: ملاذا؟ فقال: تفقال. أريدك
  ديين
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فتنصر، وملا تنصر وعقد له عليها مات قبل أن يدخل ا، فختم له بعمل أهل . وأدخل يف دينك، وأتنصر
. ثناء إمنا هو بالنظر إىل العاقبةإن العاقبة خفية علينا، فاالست: فيقولون. هذا مثال، واألمثلة كثرية!! النار

ال نسألكم عن العاقبة، إمنا نسألكم عن احلال الذي أنتم فيه، وما قام اآلن : أننا نقول لكم: واجلواب
ديين : ما دينك؟ فال تقل: فعلى هذا إذا سألك إنسان. بقلوبكم، أما العواقب فأمرها إىل اهللا تعاىل

نعم، أنا مسلم من أهل اإلسالم، ويف بالد : ربك، بل جتزم وتقولاإلسالم إن شاء اهللا؛ إال على وجه الت
اإلسالم، وديين اإلسالم، وأعتقد ما يعتقده املسلمون، دون أن أستثين ودون أن أتردد ودون أن أتوقف، 

 أن اإلنسان إمنا جيازى مبا مات عليه، فإن -أيضاً-وصحيح . والعاقبة للمتقني، وأمر اخلامتة إىل اهللا تعاىل
نت حياته حياة كفر، مث ختم له باإلسالم واإلميان فهو حمبوب عند اهللا، وإن كانت حياته حياة إميان، كا

ولكن ختم له بكفر، فهو مبغوض عند اهللا طوال حياته، فإذا علم اهللا أن هذا اإلنسان ميوت كافراً فإن 
قرأ طوال حياته، ولو اهللا يبغضه حىت ولو كان جياهد، ولو كان يصلي، ولو كان يتهجد، ولو كان ي

كانت يتدبر آيات اهللا، ولو كان يعظ وينصح، فهو مبغوض ممقوت عند اهللا منذ خلق، وإذا علم اهللا أن 
إنساناً ميوت على اخلري، وميوت على الدين، وميوت على اإلسالم، ولكن أكثر حياته يشرك باهللا ويكفر 

ويشن عليهم الغارات، ويشجع من يقاتلهم، به، ويعصي، ويزين، ويرايب، ويقتل املسلمني ويقاتلهم، 
وحيث على رد اإلسالم والرد عليه، ومع ذلك يؤمل أنه يهتدي، واهللا يعلم أنه خيتم له خبامتة حسنة، 

هذا : وبكل حال. هو ما زال حمبوباً عند اهللا، وإن كانت أعماله كفرية أو بدعية أو حنو ذلك: يقولون
  .قول الذين يوجبون االستثناء

   جبواز االستثناء يف اإلميان وعدم وجوبهالقول
…  
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الذين جيوزون االستثناء وال يوجبونه، أو جيوزونه يف بعض احلاالت، يعرفون بأم الذين يستثنون من غري 
إن اهللا تعاىل قد ذكر االستثناء للتربك، وذكر االستثناء يف األمور : شك ومن غري توقف، هؤالء يقولون

يها، فروى صلى اهللا عليه وسلم عن سليمان نيب اهللا أنه مل يستثنِ، فحرم ما طلبه أو ما اليت ال يشك ف
: فقيل له. ألطوفن الليلة على مائة امرأة، كل امرأة تلد غالماً يقاتل يف سبيل اهللا: (أمله، وذلك ملا قال

تلوا يف سبيل اهللا فرساناً إن شاء اهللا لقا: لو قال: فقال صلى اهللا عليه وسلم. فلم يقل. إن شاء اهللا: قل
وكذلك ذكروا أنه صلى . إن شاء اهللا: ، وما ولدت منهن إال واحدة نصف إنسان؛ ألنه مل يقل)أمجعون



أخربنا عن فتية يف سالف الزمان، : أخربنا عن أمور نسألك عنها: اهللا عليه وسلم جاءته قريش وقالوا له
ا عن رجل طواف، طاف مشارق األرض  وأخربن-يعنون أصحاب الكهف-وكان هلم حديث عجيب 

. إن شاء اهللا: ومل يقل. سأخربكم عنها غداً: فقال.  وأخربنا عن الروح-يعنون ذا القرنني-ومغارا 
فتأخر ] ٢٤-٢٣:الكهف[إِلَّا أَنْ يشاَء اللَّه * وال تقُولَن لشيٍء إِني فَاعلٌ ذَلك غَدا : فعاتبه اهللا، وقال له

. إن شاء اهللا، فدل على أن االستثناء حيصل به حتقيق املطلب: حي مخسة عشر يوماً ألنه مل يقلعنه الو
إِنا بلَوناهم كَما بلَونا : وكذلك عاتب اهللا أصحاب اجلنة الذين ذكروا يف سورة القلم، فقال تعاىل

نيبِحصا مهنرِمصوا لَيمإِذْ أَقْس ةنالْج ابحونَ * أَصثْنتسال يواهللا: جزموا بقوهلم] ١٨-١٧:القلم[و !
فَطَاف علَيها : إن شاء اهللا، مل يستثنوا؛ فكانت العاقبة أن حرموا منها: لنصرمنها يف الصباح، ومل يقولوا
جزاء هلم ] ٢٠:القلم[حريق أو رياح، فَأَصبحت كَالصرِميِ ] ١٩:القلم[طَائف من ربك وهم نائمونَ 

فاالستثناء : وبكل حال. إن شاء اهللا، وجزاء هلم ملا توعدوا أال يدخلها عليهم مسكني: ألم مل يقولوا
  جائز
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أنا : وال يقصد بذلك الشك والتوقف، ويقول. أنا مؤمن إن شاء اهللا: إذا مل يكن عن شك، يقول إنسان
 ولو مل يكن -ولو كان جازماً-وف أصوم إن شاء اهللا  وس-ولو كان جازماً-سوف أصلي إن شاء اهللا 

  .بذلك متردداً، وال شاكاً فيما هو جازم عليه
  القول بتحرمي االستثناء يف اإلميان

…  
أنا أعلم أين مؤمن، : فكل من جعل اإلميان شيئاً واحداً، فيقول: وأما من حيرمه: [قال املصنف رمحه اهللا

أنا مسلم، فمن استثىن يف إميانه فهو شاك : أنا مؤمن، كقويل: قويلكما أعلم أين تكلمت بالشهادتني، ف
لَتدخلُن : وأجابوا عن االستثناء الذي يف قوله تعاىل. الشكاكة: ومسوا الذين يستثنون يف إميام. فيه

 نِنيآم اَء اللَّهإِنْ ش امرالْح جِدسا الدخول فال شك بأنه يعود إىل األمن واخلوف، فأم] ٢٧:الفتح[الْم
فإم وقعوا : ويف كال اجلوابني نظر. لتدخلن مجيعكم أو بعضكم؛ ألنه علم أن بعضهم ميوت: فيه، وقيل

فيما فروا منه، فأما األمن واخلوف فقد أخرب أم يدخلون آمنني، مع علمه بذلك، فال شك يف الدخول 
علم من يدخل فال شك فيه أيضاً، فكان وال يف األمن، وال يف دخول اجلميع أو البعض، فإن اهللا قد 

واهللا : هنا حتقيقاً للدخول، كما يقول الرجل فيما عزم على شيء أن يفعله ال حمالة. إن شاء اهللا: قول
ال يقوهلا لشك يف إرادته وعزمه، ولكن إمنا ال حينث احلالف يف مثل هذه . ألفعلن كذا إن شاء اهللا

أنه قال ذلك تعليماً لنا كيف : أجيب جبواب آخر ال بأس به، وهوو. اليمني؛ ألنه ال جيزم حبصول مراده



ويف كون هذا املعىن مراداً من النص نظر، فإنه ما سيق الكالم له، إال أن . نستثين إذا أخربنا عن مستقبل
أن يكون امللك قد قاله : وأجاب الزخمشري جبوابني آخرين باطلني، ومها. يكون مراداً من إشارة النص

فيدخل يف ! فعند هذا املسكني يكون من القرآن ما هو غري كالم اهللا! رآناً أو أن الرسول قالهفأثبت ق
  هؤالء هم الذين!]. نسأل اهللا العافية] ٢٥:املدثر[إِنْ هذَا إِلَّا قَولُ الْبشرِ : وعيد من قال
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اكاً، ويسمون املستثنني شكاكاً، ش. أنا مؤمن إن شاء اهللا: مينعون االستثناء أصالً، ويسمون من يقول
أنت تشك يف نفسك، وتشك يف إميانك، كيف تشك وأنت جازم بأنك من أهل اإلسالم، : يقولون

أنت تعرف أنك تتشهد الشهادتني، قد نطقت بالشهادتني، ومعلوم أن من نطق ! وبأنك من أهل اإلميان؟
 إذا دخل يف -أيضاً-فكذلك . اً فيهبالشهادتني دخل يف اإلسالم، فإذا دخل يف اإلسالم فليس شاك

بل يقول . أنا مؤمن إن شاء اهللا: اإلميان مل يكن شاكاً فيه، فيمنعون االستثناء، وحيرمون أن يقول اإلنسان
ال شك أن االستثناء يف اإلميان يرجع إىل اخلامتة كما . أنا مسلم حقاً: كما يقول. أنا مؤمن حقاً: أحدهم

. أنا مؤمن إن شاء اهللا: وهو أن اإلنسان إذا قال: القول الوسط هو املختارتقدم، ويرجع إىل الكمال، و
أن اهللا يوفقين ألن أكمل أعمال اإلميان، وآيت : كان قصده بذلك العاقبة، وكان قصده الكمال، يعين

بكل ما أمرت به، وبكل ما هو من اإلميان، وهذا علمه عند اهللا، فإذا شاء اهللا وفقين لذلك، هذا هو 
إن اإلنسان قد آمن يقيناً، فلم يكن : أما الذين حرموا االستثناء فإم جيزمون أو يقولون. ول الوسطالق

. آمنت باهللا: إن من قال: يف شك ومل يكن عنده تردد، هؤالء يدعون أن اإلميان هو الكلمة، ويقولون
: ه تعاىل يف سورة الفتحومسعنا جوام عن اآلية، وهي قول. فقد كمل إميانه، فال حاجة إىل أن يستثين

 نِنيآم اَء اللَّهإِنْ ش امرالْح جِدسالْم لُنخدأن : يعين. االستثناء إمنا هو لألمن: ، فيقولون] ٢٧:الفتح[لَت
وهذا خطأ؛ ألن اهللا تعاىل أخرب باألمن كما أخرب بالدخول، وخرب . الدخول حمقق، ولكن األمن فيه تردد

راجع )) إن شاء اهللا : (( وقعوا فيما فروا فيه، فأجاب بعضهم بأن قوله: إذاً! ه تردداهللا حمقق، فليس في
أن املراد أن اهللا تعاىل : واجلواب أيضاً. إىل دخوهلم كلهم، حيث علم اهللا أن بعضهم ميوت قبل الدخول

  أخرب بالدخول، وليس املراد دخول الذين خوطبوا ذه اآلية كلهم، بل املراد جنس
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إن (وأما جواب الزخمشري أن كلمة . الدخول، فإنه قد انضم إليهم غريهم، وإن كان قد مات بعضهم
ليست من كالم اهللا، وإمنا هي من كالم جربيل أو من كالم النيب صلى اهللا عليه وسلم، فهذا ) شاء اهللا



و كان لغوياً لكنه معتزيل، قول بعيد، يلزم منه أن يف القرآن ما ليس من كالم اهللا تعاىل، والزخمشري ول
  .دخل يف االعتزال ومتكن منه، فبىن ذلك على مذهبه الباطل

  ]٤٧[شرح العقيدة الطحاوية 
اإلميان يشتمل على أفعال وتروك، وهو بضع وسبعون شعبة، ومن اإلميان تقدمي قول رسول اهللا عليه 

رد السنة بدعوى خمالفة العقل، أو الصالة والسالم على قول كل أحد كائناً من كان، وعدم التحايل يف 
  .بدعوى أن احلديث آحاد، أو غري ذلك من طرق املبتدعة

  اشتمال اإلميان على األفعال والتروك
…  

)٢/٤٤٣(  

  

مما يتعلق باألمور االعتقادية مسألة اإلميان باهللا تعاىل وما يلحق به، وال شك أن اإلميان هو السمة والصفة 
، وألجل ذلك يدعو اهللا تعاىل من اتبع النيب صلى اهللا عليه وسلم وصدقه ذا اليت متيز ا أتباع الرسل
يا أيها : يا أيها الذين أسلموا، وال: ، ومل يرد] ١٠٤:البقرة[يا أَيها الَّذين آمنوا : االسم، فيناديهم بقوله
يا أَيها الَّذين (امر ذا السياق بل تتابعت اآليات اليت فيها األو. يا أيها الذين اتبعوا: الذين صدقوا، وال

والشك أن هذا الوصف ميزة ملن اتبع النيب صلى اهللا عليه وسلم، وعمل بسنته، وصدقه حق ). آمنوا
وألجل ذلك يوجه اهللا األوامر هلؤالء تارة باألعمال وتارة . تصديقه، ووطن نفسه على العمل مبا جاء به

، يا أَيها ] ١٨٣:البقرة[يا أَيها الَّذين آمنوا كُتب علَيكُم الصيام : باالعتقادات، فمن األعمال قوله
 اصصالْق كُملَيع بوا كُتنآم ينلْمِ كَافَّةً ] ١٧٨:البقرة[الَّذي السلُوا فخوا ادنآم ينا الَّذها أَيي ،

يا أَيها الَّذين آمنوا آمنوا بِاللَّه ورسوله : قوله تعاىلومن العقائد . وما أشبه ذلك] .. ٢٠٨:البقرة[
، فهذا أمر باالعتقاد، ]١٣٦:النساء[والْكتابِ الَّذي نزلَ علَى رسوله والْكتابِ الَّذي أَنزلَ من قَبلُ 

اب الذي بني أيدينا؛ ظهرت صدقوا بذلك كله، ومعلوم أن من صدق بالكتب املرتلة وبالكت: واملعىن
عليه آثار هذا التصديق باالتباع والعمل، وأما من مل يتبعه ومل يعمل به؛ فإنه ال يصدق عليه أنه مؤمن، 

وقد تكلم العلماء على هذا املسمى، . فالبد أن يكون لإلميان آثار وعالمات على من ادعى تصديقه
، وجعلوا هذه املسميات هلا حقائق، واعتقدوها )ينأمساء اإلميان والد(وجعلوا هذا النوع حتت عنوان 

اإلميان يف : -مثالً-مسميات شرعية، نقلها الشرع من املسميات اللغوية إىل مسميات شرعية، فيقال 
  اللغة التصديق، واإلميان يف الشرع قول وعمل واعتقاد، كما
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فالشرع نقل هذه املسميات إىل . اع والعملاإلسالم يف اللغة اإلذعان، واإلسالم يف الشرع االتب: يقال
مسميات شرعية، فأصبحت بذلك ذات معان مقصودة للشارع؛ وألجل ذلك جعل النيب صلى اهللا عليه 

ويف احلديث أن شعب اإلميان بضع . وسلم اإلميان عاماً لألعمال، وعاماً لالعتقادات، وعاماً لألقوال
:  صلى اهللا عليه وسلم ثالث شعب يف نفس احلديثوستون أو بضع وسبعون شعبة، ذكر منها النيب

والشعبة . ال إله إال اهللا: تقول: فالشعبة القولية أن. شعبة قولية، وشعبة اعتقادية، وشعبة عملية
أن اإلميان : ومعىن ذلك. إماطة األذى عن الطريق: والشعبة العملية. احلياء من اإلميان: االعتقادية

عب األقوال كلها، ويستوعب االعتقادات كلها، فكلها داخلة يف اسم يستوعب األعمال كلها، ويستو
وألجل ذلك يتفاوت الناس يف اإلميان، فيكون هذا ناقص اإلميان، وهذا متوسط اإلميان، وهذا . اإلميان

كامل اإلميان، وهذا قدحت السيئات يف إميانه، وهذا قد استوىف خصال اإلميان وما أشبه ذلك، ونتج من 
الصالة من اإلميان، والصدقة من اإلميان، والصوم : عمال الصاحلة من مسمى اإلميان، فيقالذلك أن األ

فال يكون اإلنسان كامل . أا أبعاض وأجزاء من هذا اإلميان الذين مسى اهللا به عباده: من اإلميان، يعين
أن األعمال : وكاً، يعيناإلميان إال إذا كمل هذه الشعب، وأتى ا كما ينبغي، سواء كانت أفعاالً أو تر

ال شك أا إذا تركت خوفاً : من اإلميان، والتروك من اإلميان، وكيف تكون التروك من اإلميان؟ نقول
من اهللا تعاىل كان الدافع على تركها هو قوة اليقني، وألجل ذلك يعد تركها من اخلصال العظيمة، ويف 

سبعة يظلهم اهللا يف ظله يوم ال ظل إال ظله، وعد  (:احلديث املشهور أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
؛ فما هو العمل الذي عمله حىت )إين أخاف اهللا: منهم رجالً دعته امرأة ذات منصب ومجال، فقال

استحق أن يكون من أهل الظالل؟ هو أنه ترك الشهوة اجلنسية اليت يف النفس منها دوافع، ومع ذلك ال 
  ظمخياف حمذوراً، فتركه هذا من أع
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: أيهما أفضل: وللعلماء خالف. أن هذا الترك مع قوة الدافع أعظم من كثري من األعمال: األفعال، يعين
إذا كان هناك إنسان له شهوة قوية تدفعه إىل فعل فاحشة الزنا : ترك احملرمات أو فعل الطاعات؟ فمثالً

 إىل الطاعات، وترك هذا احلرام مع قوة وحنوه، ولكنه أمسك نفسه، وعصمها، وحفظها، وقادها بزمامها
الدوافع إليه، أليس هذا قد جاهد نفسه؟ ال شك أن نفسه تدفعه دفعاً قوياً، ولكنه يقوى على قمعها، 

كذلك إنسان أمامه . ويقوى على ردها، فهو دائماً يف جهاد مع نفسه، فهذا يعترب من أفضل القربات
ا أشبهها، وهو يعرف أا لذيذة الطعم، وأن النفس تشتهيها، املشروبات احملرمة كاخلمور واملسكرات وم

ولكن عرف أا حمرمة، وأن فيها عقوبة؛ فرد نفسه، واجتهد يف قمعها، وأمسك بزمامها، ومحى نفسه 
عن هذه احملرمات؛ فهو يف نفسه جماهد، جمتهد يف قمع هذه الشهوة، تدفعه نفسه ولكنه يردها، ماذا 



 يف جهاد، قد يكون جهاد نفسه وقمعها مساوياً جلهاد الكفار، الذي هو بذل تكون حالته؟ ال شك أنه
كقتال الكفار، وكاألمر باملعروف : عندنا فعل يكون عبادة. املال وبذل النفس يف قتال أعداء اهللا تعاىل

وعندنا ترك يكون . وما أشبه ذلك.. والنهي عن املنكر، وكالصالة والصدقة والصوم واحلج والعمرة
كترك الشهوات مع الدوافع إليها، فيثاب على ترك الزنا مع وجود الدوافع، وعلى ترك اخلمور : دةعبا

مع وجود الشهوات، وعلى ترك األكل احلرام مع تيسره وسهولة تناوله، وعلى ترك املعامالت الربوية، 
 وجود من وعلى ترك الغش مع وجود الدوافع له، وعلى ترك اجلدال بغري حق، وعلى ترك السباب مع

فيثاب اإلنسان على التروك كما يثاب على الطاعات والقربات، والكل داخل يف . يسبه، وما أشبه ذلك
وذا نعرف أن اإلميان يستوعب خصال الطاعة، واخلصال اخلريية كلها، ويستوعب ترك . مسمى اإلميان

 ومن نقص منه شيئاً نقص احملرمات، وكل ذلك داخل يف مسمى اإلميان، فمن استكمله استكمل اإلميان،
  . ......حظه من اإلميان

)٢/٤٤٦(  

  

  جواز االستثناء يف اإلميان إذا مل يكن للشك
…  

وأما من جيوز االستثناء وتركه فهو أسعد بالدليل من الفريقني، وخري : [قال املصنف رمحه اهللا تعاىل
وإن . تثناء، وهذا مما ال خالف فيهاألمور أوسطها، فإن أراد املستثين الشك يف أصل إميانه منع من االس

إِنما الْمؤمنونَ الَّذين إِذَا ذُكر اللَّه وجِلَت قُلُوبهم : أراد أنه مؤمن من املؤمنني الذين وصفهم اهللا يف قوله
ذين يقيمونَ الصالةَ ومما رزقْناهم ينفقُونَ الَّ* وإِذَا تليت علَيهِم آياته زادتهم إِميانا وعلَى ربهِم يتوكَّلُونَ 

 * كَرِمي قرِزةٌ ورفغمو هِمبر دنع اتجرد ما لَهقونَ حنمؤالْم مه كلَئويف قوله ] ٤-٢:األنفال[أُو ،
وله ثُم لَم يرتابوا وجاهدوا بِأَموالهِم وأَنفُِسهِم في سبِيلِ اللَّه إِنما الْمؤمنونَ الَّذين آمنوا بِاللَّه ورس: تعاىل

؛ فاالستثناء حينئذ جائز، وكذلك من استثىن وأراد عدم علمه ]١٥:احلجرات[أُولَئك هم الصادقُونَ 
]. انه، وهذا القول يف القوة كما ترىبالعاقبة، وكذلك من استثىن تعليقاً لألمر مبشيئة اهللا، ال شكاً يف إمي

أنا مؤمن إن شاء اهللا؛ هل جيوز أو ال جيوز؟ فمنعه قوم، : مسألة االستثناء، أن يقول: من مسائل اإلميان
: ومسوا من يستثين شاكاً، يقولون. أنا مؤمن إن شاء اهللا؛ ألن يف ذلك توقفاً: ال جيوز أن تقول: وقالوا

هؤالء ! أتشك يف أنك من أهل هذا اإلسالم؟!  أنك من أهل الدين؟أتشك يف! أتشك يف أنك مصدق؟
أنا مؤمن، أو أنا مؤمن : ال جيوز اجلزم، فال جيوز ألحد أن يقول: وأوجبه آخرون وقالوا. منعوا االستثناء

حقاً؛ وذلك ألنه رمبا ينقصه شيء من اإلميان، ورمبا يكون من غري أهل اإلميان يف العاقبة، فأوجبوا 



وتقدم أن منهم من يستثين حىت يف األشياء احلقيقية، . أنا مؤمن إن شاء اهللا: ناء، فصاروا يقولوناالستث
  هذا رجل إن شاء: فيقول بعضهم

)٢/٤٤٧(  

  

: والصحيح القول الوسط. وهؤالء فيهم تشدد. هذا مايل إن شاء اهللا: هذا بيت إن شاء اهللا، أو: اهللا، أو
فإن كان الذي يستثين شاكاً ومتردداً فال جيوز االستثناء على وجه أنه جيوز االستثناء وجيوز تركه، 

الشك وال على وجه التردد، وإن كان الذي يستثين إمنا يستثين ألنه مل يصل إىل درجة الكمال جاز 
االستثناء، ومعلوم أننا مل نصل إىل درجة كمال اإلميان، كمال اإلميان استيفاء بضع وسبعني شعبة، من 

فلنا أن نستثين؛ لعدم وثوقنا باستيفاء هذه الشعب كلها، ألنه البد أن : إذاً! ها على التمام؟الذي يستكمل
يكون عندي خلل، وعندي نقص يف خصلة من اخلصال، إما مل أكملها، وإما مل أعملها، وإما مل آت ا 

أنا : لكمال، فأقولأنا أستثين حيث إن إمياين مل يصل إىل درجة ا: أو ما أشبه ذلك، فإذاً.. على الكمال
كذلك معلوم أن من خصال املؤمنني ما يكون . إن شاء اهللا: إال ما شاء اهللا، أو: مؤمن إذا شاء اهللا، أو

إِنما : جامعاً ألفضل اخلصال، واإلنسان ال يثق بأنه وصل إىل ذلك، قال اهللا تعاىل يف سورة األنفال
 اللَّه رإِذَا ذُك ينونَ الَّذنمؤالْم مهقُلُوب جِلَت؛ قليل منا من يوجل قلبه عند ذكر اهللا إال ما ]٢:األنفال[و

يزدادوا أعماالً، وحنن كل يوم نسمع : يعين] ٢:األنفال[شاء اهللا، إ وإِذَا تليت علَيهِم آياته زادتهم إِميانا 
قليل من يكون ] ٢:األنفال[م يتوكَّلُونَ آيات اهللا، ومع ذلك قليل منا من يزداد عمالً، وعلَى ربهِ

يتموا : يعين] ٣:األنفال[متوكالً على اهللا حق التوكل، الَّذين يقيمونَ الصالةَ ومما رزقْناهم ينفقُونَ 
 أرجو أن: يعين. أنا مؤمن إن شاء اهللا: متاماً كامالً، فمثل هؤالء قليل وجودهم، فألجل ذلك إذا قال

إِنما الْمؤمنونَ : وكذلك اآليات اليت مسعنا يف سورة احلجرات. أكون من أهل هذه الصفات؛ فال بأس
هِمالووا بِأَمداهجوا وابتري لَم ثُم هولسرو وا بِاللَّهنآم ينالَّذ  

)٢/٤٤٨(  

  

 خصال قد يتعذر يف -أيضاً-، هذه ]١٥:احلجرات[دقُونَ وأَنفُِسهِم في سبِيلِ اللَّه أُولَئك هم الصا
أنا مؤمن ولكن ال أجزم بكمال : الكثري استيفاؤها، وبذلك نعرف أن االستثناء يعود إىل الكمال، يعين

إمياين، بل أرجو أن أكون من أهل هذه اخلصال، ولكين مل أحتقق وصويل إليها، فيكون االستثناء نظراً إىل 
أنا مؤمن :  االستثناء نظراً إىل عاقبة اإلنسان اليت ميوت عليها، فاهللا أعلم ا، فهو يقولالكمال، أو يكون

أرجو أن أكون مؤمناً وأن أستمر على هذا اإلميان حىت يأتيين أجلي، فإذا استثىن ذا : أي. إن شاء اهللا



ال أنه جزم ببلوغه الرتبة هذا هو القول الوسط، ال أنه شك وتردد يف تصديقه، و. االعتبار جاز االستثناء
  . ......العالية، وخري األمور أوسطها

  قبول ما صح عن الرسول من الشرع والبيان
…  

)٢/٤٤٩(  

  

ومجيع ما صح عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من الشرع والبيان : (قوله: [قال الشارح رمحه اهللا
ة واملعطلة واملعتزلة والرافضة، القائلني بأن يشري الشيخ رمحه اهللا بذلك إىل الرد على اجلهمي). كله حق

متواتر، وآحاد، واملتواتر وإن كان قطعي السند لكنه غري قطعي الداللة، فإن األدلة : األخبار قسمان
واآلحاد ال تفيد العلم، وال : قالوا. اللفظية ال تفيد اليقني، وذا قدحوا يف داللة القرآن على الصفات

فسدوا على القلوب معرفة الرب تعاىل وأمسائه وصفاته . ا، وال من جهة متنهاحيتج ا من جهة طريقه
وأفعاله من جهة الرسول، وأحالوا الناس على قضايا ومهية ومقدمات خيالية مسوها قواطع عقلية وبراهني 

 اَءهى إِذَا جتاًء حآنُ مالظَّم هبسحي ةيعابٍ بِقريقينية، وهي يف التحقيق كَس اللَّه دجوئًا ويش هجِدي لَم
أَو كَظُلُمات في بحرٍ لُجي يغشاه موج من فَوقه موج من * عنده فَوفَّاه حسابه واللَّه سرِيع الْحسابِ 

لَم هدي جرضٍ إِذَا أَخعب قا فَوهضعب اتظُلُم ابحس هقفَو ا لَها فَمورن لَه لِ اللَّهعجي لَم نما واهري كَدي 
ومن العجب أم قدموها على نصوص الوحي، وعزلوا ألجلها النصوص؛ ]. ٤٠-٣٩:النور[من نورٍ 

فأقفرت قلوم من االهتداء بالنصوص، ومل يظفروا بقضايا العقول الصحيحة املؤيدة بالفطرة السليمة 
بل . النبوية، ولو حكموا نصوص الوحي لفازوا باملعقول الصحيح، املوافق للفطرة السليمةوالنصوص 

إنه حمكم، : كل فريق من أرباب البدع يعرض النصوص على بدعته، وما ظنه معقوالً، فما وافقه قال
! ه تأويالًإنه متشابه، مث رده، ومسى رده تفويضاً أو حرفه، ومسى حتريف: وما خالفه قال! وقبله واحتج به

  ]. ......فلذلك اشتد إنكار أهل السنة عليهم
  موقف املؤمن من األدلة السمعية

…  

)٢/٤٥٠(  

  

أكمل الشارح الكالم على أمساء اإلميان والدين، وابتدأ املنت يف إمجال قول أهل السنة يف األدلة، معلوم 
وما تشهد بسالمته ومالءمته العقول هي ما دلت عليه الفطرة، : أن األدلة عقلية ونقلية، األدلة العقلية



فطْرةَ اللَّه الَّتي فَطَر : املستقيمة والفطر السليمة، وال شك أن اإلسالم هو دين الفطرة، يقول اهللا تعاىل
، وال شك أن دين اإلسالم موافق ملا دلت عليه العقول السليمة، وغري خمالف ] ٣٠:الروم[الناس علَيها 

الكتاب والسنة، فإما نقول منقولة نقلها : فهو األدلة السمعية النقلية، ويراد ا: الثاينأما النوع . هلا
إىل أن اتصلت بالرسول .. كابر عن كابر، وهي أدلة مسعية، مسعها هذا عن شيخه، والشيخ عن شيخه

شيخه،  علمك أستاذك القرآن والسنة، وشيخك علمه -مثالً-صلى اهللا عليه وسلم، وتناقلوها، فأنت 
وهكذا شيخ شيخك تعلم من شيخه، إىل أن اتصلت السلسلة بالنيب صلى اهللا عليه وسلم، والنيب عليه 
الصالة والسالم جاء إليه الوحي من اهللا تعاىل، وال شك أن وحي اهللا إىل أنبيائه ال يتطرق إليه شك، وال 

فماذا جيب علينا . شرع الشريفهي أدلة مسعية يقينية متلقاة عن ال: يكون فيه توقف يف صحته؛ فإذاً
حنوها؟ جيب علينا أن نؤمن ا، وأن نعمل ا، وأن نتقبلها، وال نتوقف يف قبول شيء منها، فنعمل ا يف 
العقائد كما نعمل ا يف األحكام، ونعترب ا، ومنتثل ما فيها، وإذا مسعنا آيات الوعيد خفنا، وإذا مسعنا 

القصص تفكرنا، وإذا رأينا األمثال اعتربنا، وإذا جاءتنا األحكام عملنا، آيات الوعد رجونا، وإذا مسعنا 
وإذا جاءتنا األخبار صدقنا، هذه وظيفة املسلم، وهذا عمله، عمل املؤمن أنه يتقبلها؛ ملاذا؟ ألنه جاءك 

يط مبا الوحي من اهللا بواسطة الرسول، وعقولنا قاصرة ال تصل إىل معرفة ما حيبه اهللا وما يكرهه، وال حت
يف املأل األعلى، وال مبا يف الدار اآلخرة، وكل ذلك يتوقف على النقل، ويتوقف على السمع الذي 

  إن من واجب املسلمني أن يقدموا قول اهللا: فنقول. طريقه االتباع

)٢/٤٥١(  

  

وقول رسوله على قول كل أحد، وأن يعملوا ذه األدلة وذه النصوص، ويقدموها على العقول، 
قد أمر اهللا تعاىل .  أقوال املشايخ، وعلى أقوال فالن وفالن؛ حىت يكونوا بذلك متبعني حق االتباعوعلى

فَاتبِعونِي يحبِبكُم اللَّه : ، ويف قوله]١٥٨:األعراف[واتبِعوه لَعلَّكُم تهتدونَ : املؤمنني باالتباع يف قوله
 كُموبذُن لَكُم رفغيمىت يكون اإلنسان متبعاً للرسول عليه الصالة والسالم؟ إذا ]٣١:نآل عمرا[و ،

عمل مبا جاء به، وهل العمل مبا جاء به خيتص باألفعال أو يعم العقائد؟ ال شك أنه يعم العقائد، فيجب 
على املسلم أن يتلقى العقيدة من كتاب اهللا، فترسخ يف قلبه، وإذا رسخت ومتكنت يف قلبه كان من 

  . تنبعث جوارحه لتعمل، وإال فليس مبصدق، وليس مبتبع، وليس مبؤمن حقاًآثارها أن
  موقف املبتدعة من األدلة السمعية

…  

)٢/٤٥٢(  

  



ذكر الشارح رمحه اهللا أن املخالفني سدوا على أنفسهم باب السمع، فاألدلة من القرآن واألدلة من 
رآن قطعية الداللة قطعية الثبوت، فال يترددون يف السنة ملا كانت خمالفة لعقوهلم مل يقبلوها، األدلة من الق

أن هذا القرآن هو كالم اهللا املرتل، وال يترددون يف أنه نقل نقالً متواتراً، نقلته األمة يف شرق األرض 
ولكن فيه نصوص ختالف معتقدام، . ويف غرا، يقرؤه هؤالء هلؤالء، ال يترددون يف صحته وال يف ثبوته

وما ..  الثبوت ختالف ما ذهبوا إليه؛ فاملعتزلة واألشعرية واجلهمية واجلربية والشيعةوفيه أدلة قطعية
أشبههم؛ هلم عقائد منحرفة، من أين أخذوا عقائدهم؟ من عقوهلم، فحكموا عقوهلم وجعلوها هي 

 ما علمنا صدق الرسل إال بعقولنا، فإذا جاء عن الرسل شيء خيالف ما يف: قرأت لبعضهم يقول! املرجع
ما دامت قد أيقنت عقولكم بصدقهم، فما عليكم إال أن تتقبلوا كل ! عجباً لكم: نقول. عقولنا رددناه

نأخذ من أقواهلم ما يوافق عقولنا، ونرد ما : ما جاء عنهم، فأما أن تشهد عقولكم بصدقهم، مث تقولون
 اآليات القرآنية ثابتة :كذلك هم يقولون. خيالف عقولنا، فما كنتم مبصدقني وال بصادقني يف االتباع

فأخذوا يسلطون عليها . يقينية قطعية الثبوت؛ ولكن ليست بقطعية الداللة، فداللتها غري واضحة
التحريف، ومسوا هذا التحريف تأويالً، وباألخص فيما يتعلق بالصفات وباألمساء، سلطوا عليها التأويل، 

كآيات احملبة، وآيات الرمحة، : من آيات الصفاتاألشعرية أولوا كثرياً : مثالً. وهو يف احلقيقة حتريف
وأولوا الصفات . أولوا صفة الوجه، وصفة اليدين: وكذلك الصفات الذاتية. وآيات الغضب والرضا

كصفة : ما كذبوها لكن أولوا أدلتها، مث أثبتوا بعض الصفات. كصفة العلو، وصفة االستواء: الفعلية
اضح كما تقدم، وأثبتوا الرؤية يف اآلخرة ولكن مل يثبتوها كما الكالم، مع أن قوهلم يف الكالم غري و

حنن : فجاءت اجلهمية واملعتزلة وقالوا. إىل آخرها... ينبغي، وأثبتوا صفة اإلرادة وصفة السمع والبصر
  نفعل كما فعلتم، أنتم

)٢/٤٥٣(  

  

 كذلك نتأول آيات حنن! أولتم آيات احملبة والرمحة والغضب والرضا، ملاذا خصصتم هذه بالتأويل؟
وما أشبهها، فقدرتكم .. القدرة، وآيات العلم، وآيات السمع والبصر، وآيات الكالم، وآيات احلياة

على التأويل ليست أقل من قدرتنا وال حنن أضعف منكم، فدخلوا من باب التأويل، فسدوا على 
 ليست قطعية الداللة، بل هي إن اآليات قطعية الثبوت، ولكنها: قالوا. أنفسهم أخذ األدلة من القرآن

جاءم السنة، . حمتملة للتأويل، فأولوها وحرفوها، فصاروا ال يستدلون بآيات القرآن على هذا النوع
: فأما املتواتر. متواتر، وآحاد: نقسمها قسمني: واألحاديث النبوية املنقولة باألسانيد الصحيحة، فقالوا

الداللة، فداللته ضعيفة وغري واضحة، فنسلط عليه فنجعله كالقرآن قطعي الثبوت، ولكنه ظين 
الذي هو األحاديث اآلحادية، : أما القسم الثاين. التأويالت اليت سلطناها على اآليات فنستريح منه



إا ظنية الثبوت، مع : ويسموا أخبار اآلحاد، فهذه يردوا كلها، وال يقبلوا يف العقائد، ويقولون
إذا كانت قطعية الداللة فإا ظنية الثبوت، فال تفيد إال الظن، والظن أكذب كوا ظنية الداللة، و

اجتنِبوا كَثريا من الظَّن إِنَّ بعض الظَّن إِثْم : احلديث، فال نقبلها، ألن اهللا قد انا عن الظن يف قوله
، وإِنَّ الظَّن ال يغنِي ] ٢٣:النجم[تهوى اَألنفُس إِنْ يتبِعونَ إِلَّا الظَّن وما : ، ويف قوله] ١٢:احلجرات[

فاألحاديث ولو كانت يف البخاري ويف مسلم ، ويف السنن، ويف املسانيد، ] ٢٨:النجم[من الْحق شيئًا 
ناقشهم العلماء . ولو رواها من رواها؛ فهي ظنية، ال تفيد إال الظن؛ فسدوا على أنفسهم هذا الباب

لقيم رمحه اهللا، وبني أن قوهلم هذا خطأ، وأن الواجب قبوهلا، وأا قطعية الثبوت، ولو كانت كابن ا
آحاداً، فهي تفيد اليقني، والناس يضطرون إىل العمل ا، فكما يعملون ا يف الفروع فكذلك يعتقدوا 

  يف األصول، وكما يعملون ا يف الواقع فكذلك يصدقوا يف الواقع،

)٢/٤٥٤(  

  

قد ناقش أدلتهم العلماء، وأول من أثار الكالم فيها اإلمام الشافعي يف رسالته اليت . والكالم عليها طويل
كتاب أخبار : ، وكذلك اإلمام البخاري يف آخر صحيحه قال)الرسالة يف أصول الفقه(تعرف بـ
الصواعق (يف كتابه وتكلم عليها ابن القيم . وبني أدلتها والعمل ا يف الفروع ويف األصول. اآلحاد

، وكسر ما يتعلق به اجلهمية من رد هذه األخبار، وبني أا تفيد العلم )املرسلة على اجلهمية واملعطلة
القطعي، وأا ليست ظنية الثبوت كما يقولون، وعلى هذا تصري داللتها واضحة، ولو ردها من ردها 

ت أفرادها آحاداً، ولكن جميئها من طرق وعن أحاديث الشفاعة متكاثرة متواترة، وإن كان: فمثالً. منهم
عدد من الصحابة يثبتها ويوضحها، ومل تقبل ذلك املعتزلة الذين ينكرون شفاعة الشافعني، وكذلك 

أحاديث الشفاعة قطعية؛ : اخلوارج الذين ينكرون شفاعة الشافعني وإخراج العصاة من النار، فيقال هلم
اديث رؤية املؤمنني لرم يف اجلنة، مروية عن عدد كبري من الصحابة أح: مثالً. لكثرا، ولكنهم يردوا

بروايات قوية ثابتة، ليس فيها توقف، وليس فيها تردد، فهي متواترة يف املعىن، وإن مل تكن متواترة يف 
أن عقيدة : واحلاصل. إا ال تزال آحاداً ومل خترج عن خرب الواحد: اللفظ، ومع ذلك يردوا، ويقولون

هل السنة أن الداللة السمعية هي األصل وهي املرجع، فكما أننا صدقنا بالنيب صلى اهللا عليه وسلم فال أ
نكون متبعني له حق االتباع إال إذا تقبلنا كل ما بلّغه من الشريعة، فهو الذي بلغ القرآن فنعمل به يف 

بد أن نعتقد ذلك، وهو الذي األصول والفروع، وهو الذي علمنا، وبني لنا القرآن بفعله وبقوله، فال
أخربنا عن األولني، وهو الذي أخربنا عن اآلخرين، وهو الذي أخربنا عن الدنيا، وهو الذي أخربنا عما 

يكون يف اآلخرة، وكل ذلك من شريعته وسنته، وال نكون مصدقني له إال إذا صدقناه بكل دقيق 
  .وجليل



  طريقة أهل السنة يف التعامل مع النص
…  

)٢/٤٥٥(  

  

أال يعدلوا عن النص الصحيح، وال يعارضوا مبعقول : وطريق أهل السنة: [قال املصنف رمحه اهللا تعاىل
كنا : مسعت احلميدي يقول: وال قول فالن، كما أشار إليه الشيخ رمحه اهللا، وكما قال البخاري رمحه اهللا

سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قضى فيها ر: عند الشافعي رمحه اهللا، فأتاه رجل فسأله عن مسألة، فقال
! تراين يف بيعة! تراين يف كنيسة! سبحان اهللا: فقال! ما تقول أنت؟: كذا وكذا، فقال رجل للشافعي 

ما تقول : قضى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وأنت تقول: أقول لك! ترى على وسطي زناراً؟
ا كَانَ لمؤمنٍ وال مؤمنة إِذَا قَضى اللَّه وم: ونظائر ذلك يف كالم السلف كثري، وقال تعاىل! أنت؟

 مرِهأَم نة مريالْخ مكُونَ لَهراً أَنْ يأَم ولُهسروخرب الواحد إذا تلقته األمة بالقبول ]. ٣٦:األحزاب[و
 يكن بني سلف عمالً به وتصديقاً له، يفيد العلم اليقيين عند مجاهري األمة، وهو أحد قسمي املتواتر، ومل

، وخرب ابن عمر ) إمنا األعمال بالنيات: (األمة يف ذلك نزاع، كخرب عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه
ال تنكح املرأة على عمتها وال على : (، وخرب أيب هريرة ) ى عن بيع الوالء وهبته: (رضي اهللا عنهما

مثال ذلك، وهو نظري خرب الذي أتى وأ) .. حيرم من الرضاع ما حيرم من النسب: (، وكقوله) خالتها
وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . مسجد قباء، وأخرب أن القبلة حتولت إىل الكعبة، فاستداروا إليها

! ال نقبله؛ ألنه خرب واحد: يرسل رسله آحاداً، ويرسل كتبه مع اآلحاد، ومل يكن املرسل إليهم يقولون
، فالبد ]٣٣:التوبة[لَ رسولَه بِالْهدى ودينِ الْحق ليظْهِره علَى الدينِ كُلِّه هو الَّذي أَرس: وقد قال تعاىل

هذا بيان أدلة حجية أخبار اآلحاد، ]. أن حيفظ اهللا حججه وبيناته على خلقه؛ لئال تبطل حججه وبيناته
ه وسلم، وقبول الشريعة اليت إن اهللا تعاىل فرض على األمة قبول ما بلغه الرسول صلى اهللا علي: يقول

  جاءت عنه صلى اهللا عليه وسلم، ووصف

)٢/٤٥٦(  

  

وما كَانَ لمؤمنٍ وال : املؤمنني بأم يقدمون ذلك على قول كل أحد يف مثل هذه اآليات، قال اهللا تعاىل
إذا جاءنا : يعين] ٣٦:األحزاب[ من أَمرِهم مؤمنة إِذَا قَضى اللَّه ورسولُه أَمرا أَنْ يكُونَ لَهم الْخيرةُ

نعرضه على عقولنا، وال : قضاء اهللا وقضاء رسوله فال نقدم عليه أهواءنا، وال جنعله حمل تردد، وال نقول
خنتار عليه قول مشاخينا فالن أو فالن، بل جنعله هو األصل، وهو املقدم على قول كل أحد صغرياً : نقول



 عمل أئمة اإلسالم؛ كانوا يقدمون قول -أيضاً-لك هو وصف كل مؤمن، وهكذا كان أو كبرياً، وذ
إذا جاء اخلرب عن : النيب صلى اهللا عليه وسلم على اجتهادام وعلى آرائهم، فهذا أبو حنيفة يقول

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فاضربوا بقويل احلائط، وإذا جاء عن الصحابة فاضربوا بقويل احلائط، 
وهذا اإلمام مالك رمحه .  جاء عن التابعني فنحن رجال وهم رجال؛ وذلك ألنه من علماء التابعنيوإذا

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، : يعين. كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إال صاحب هذا القرب: اهللا يقول
أما قول غريه فإنه فاإلمام مالك جعل على نفسه أن قول الرسول صلى اهللا عليه وسلم ال يرد منه شيء، 

. حمل للقبول وللرد؛ وذلك ألنه حمل اجتهاد، وأما قول الرجال فإا تدور على قدر األدلة يف النقد
والثابت عن اإلمام الشافعي يف ذلك أكثر وأكثر كما يف هذه القصة، جاء رجال إىل اإلمام الشافعي ، 

قضى فيها رسول اهللا صلى اهللا عليه : ، فيقولوسأله عن مسألة، واإلمام الشافعي حيفظ فيها حديثاً ثابتاً
ما تقول أنت يا شافعي ؟ فغضب اإلمام الشافعي : وسلم بكذا وكذا، وذلك السائل كأنه ما قنع، فقال

أترى على وسطي ! أتراين يف كنيسة! أتراين يف بيعة! سبحان اهللا: أشد الغضب ، وقال له هذه املقالة
أنين إذا : يعين! ماذا تقول أنت؟:  صلى اهللا عليه وسلم بكذا، وتقولقضى فيها رسول اهللا: أقول! زناراً؟

  هل يكون! عرفت قضاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فهل يكون يل اختيار؟

)٢/٤٥٧(  

  

حاشا الشافعي وحاشا غريه من األئمة أن يكون هلم أي ! يل رأي مع رأي الرسول عليه الصالة والسالم؟
عجبت لقوم عرفوا اإلسناد وصحته : أمحد بن حنبل رمحه اهللا، ثبت عنه أنه قالكذلك اإلمام . اختيار

فَلْيحذَرِ الَّذين يخالفُونَ عن أَمرِه أَنْ تصيبهم فتنةٌ أَو :  واهللا تعاىل يقول-يذهبون إىل رأي سفيان الثوري 
 يمأَل ذَابع مهيبصالشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع يف : ؟ الفتنة، أتدري ما الفتنة] ٦٣:النور[ي

سفيان بن سعيد الثوري إمام من األئمة وعامل من علماء العراق، مشهور . قلبه شيء من الزيغ فيهلك
إن هؤالء الذين يأخذون رأي سفيان ، : بالعلم، ومع ذلك له آراء قد تكون خمالفة للدليل، فيقول

فَلْيحذَرِ الَّذين : (حتها، حري أن تنطبق عليهم هذه اآلية، وهي قولهويتركون األحاديث مع معرفتهم بص
يمأَل ذَابع مهيبصي ةٌ أَونتف مهيبصأَنْ ت رِهأَم نفُونَ عالخي.(  

  من األدلة الدالة على قبول خرب اآلحاد
…  

)٢/٤٥٨(  

  



، وتفيد العلم، وضرب الشارح لذلك أمثلة، وذكر أخبار اآلحاد ال شك أا مىت ثبتت فإا تفيد اليقني
أن أهل قباء كانوا يصلون إىل القبلة اليت كانوا عليها، إىل جهة بيت املقدس، : على ذلك أدلة، منها

إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد أنزل عليه : (فجاءهم رجل واحد وهم يف نفس الصالة، وقال هلم
، فصدقوه وهو واحد، وهم على قبلة متحققني هلا، )قبل القبلة، فاستقبلوهاالليلة قرآن، وقد أمر أن يست

فاستداروا من الشمال إىل اجلنوب حنو الكعبة، وعملوا بقوله وهو واحد، فال شك أن هذا دليل على أن 
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واحد، ومع ذلك . خرب الواحد الصادق املتثبت يعمل به ويقدم ويصدق

وقبلوا ما جاء به، والرسل الذين يرسلهم اهللا تعاىل غالباً أم أفراد، أرسل اهللا نوحاً وحده، صدقوه 
وأرسل هوداً وأرسل صاحلاً وأرسل شعيباً وأرسل لوطاً وأرسل موسى وهارون، وال شك أن هذا دليل 

عاة أفراداً، كذلك نبينا صلى اهللا عليه وسلم كان يرسل الد. على أن خرب الواحد يقبل ويفيد العلم
 إىل اليمن داعية إىل اهللا، وكذلك أرسل أبا موسى ، وأرسل علياً ، وأرسل عماراً ، -مثالً-فأرسل معاذاً 

 كان يرسل جباة الزكاة أفراداً، -أيضاً-كذلك . وأرسل سلمان ، كل منهم إىل جهة، أرسلهم للدعوة
زكاتكم، أنا مرسل من النيب صلى اهللا عليه أعطوين : يأيت الفرد الواحد إىل أهل اإلبل أو الغنم، ويقول

أن األدلة : احلاصل. فيقبلون خربه. خذ زكاة أموالنا: بل يقولون. أنت واحد: فال يقولون له. وسلم
وبذلك يعرف أن احلق قبول خرب الواحد إذا كان ثابتاً ويقيناً، . متنوعة، وإمنا هذه مناذج مما ذكر منها

ام كذلك فال جمال لرد ثلث السنة أو ثلثيها ذه الشبهة، ومع ذلك وأن الناس يعملون بذلك، فما د
فالذين ردوها ما ردوا إال قسماً خاصاً وهو ما يتعلق بالعقائد، وأما ما يتعلق باألعمال فإم رأوا الناس 

وهذا يف احلقيقة . إن الناس يعملون خبرب اآلحاد فهو يفيد العمل وال يفيد العلم: يعملون به، وقالوا
  تناقض، ومعلوم

)٢/٤٥٩(  

  

أن كتب السنة قد تلقتها األمة بالقبول وعملوا ا، فصحيح البخاري تلقته األمة بالقبول، واعتقدوا ما 
وكذلك صحيح مسلم، وكذلك الكتب . إنه أخبار آحاد: فيه، وصاروا يعملون به ويطبقونه، ومل يقولوا

، فكانوا يعملون مبا فيها؛ ألا ثابتة، وأسانيدها قوية، اليت تعتمد الصحة تلقتها األمة بالقبول بدون توقف
ليس فيها كذاب، وليس فيها من يشك يف صدقه، وبذلك يعرف أن األحاديث الثابتة عن النيب صلى اهللا 

عليه وسلم حمل القبول، ال جيوز ردها، حىت ولو خالفت ما يف العقول، حىت ولو خالفت ما يف فطر 
دم على قول كل قائل، وعلى عقل كل عاقل، سيما وعقول أولئك الذين ردوا الناس أو يف أفكارهم، تق

السنة أو ردوا اآليات عقول مضطربة، عقول خمتلفة، وشبهام اليت يشبهون ا ال شك أا مضطربة أميا 
إن هذه :  ثالثني سنة وهو يقول-مثالً-فيشاهد أن الواحد منهم يبقى . اضطراب، وحيصل فيها التناقض



ثالثني ! سبحان اهللا! ة ينكرها العقل، مث بعد ثالثني سنة، وبعدما يكون نضج عقله، يرجع ويقرهاالصف
! هل تبدل عقلك؟! سنة من زمانك ومن عمرك وأنت تنكرها، مث بعد ذلك أقررت ا، هل تغري عقلك؟

ء يف هذا البلد  من العلما-مائة أو ألفاً-وكذلك جند جمموعة . فهذا دليل على أن عقوهلم ليست ميزاناً
: العقل ينكرها، وجند يف البلد الثاين ألفاً أو ألوفاً يقرون ا، ويقولون: ينكرون هذه الصفة، ويقولون

ننفي، : نثبت، وهؤالء يقولون: كيف تكون هذه العقول خمتلفة؟ هؤالء يقولون: العقول تثبتها، فإذاً
فهذه العقول تضطرب؛ : إذاً..! بتها ويوجبهابل يث: ال يقر ا العقل، وهؤالء يقولون: هؤالء يقولون

فأدلتهم وشبهام هذه ال عربة ا، وقد شبهها بعض العلماء بالزجاج الذي . فهي عقول غري متزنة
يضرب بعضه بعضاً فيتكسر، إذا ضربت الزجاجتني إحدامها باألخرى بقوة هل يبقى منهما شيء؟ 

ب هذا ذا فيتكسر الدليالن، أما أدلة أهل السنة من كالمها تتكسر، فهكذا أدلة هؤالء مع هؤالء تضر
  الكتاب والسنة فإا ثابتة، ال يعتريها

)٢/٤٦٠(  

  

  .شيء من التغري
  ]٤٩[شرح العقيدة الطحاوية 

الوالية مرتبة إميانية عظيمة، فمن كان ولياً هللا انتصر اهللا له، وهي درجات، فأكمل الناس والية أكملهم 
احنرف يف الوالية بعض الصوفية، فجعلوا الويل خرياً من الرسول، بل زعموا الوالية إمياناً وتقوى، وقد 

  .لغري األتقياء
  املؤمنون كلهم أولياء الرمحن

…  
أَال إِنَّ أَولياَء اللَّه ال خوف علَيهِم وال : قال تعاىل). واملؤمنون كلهم أولياء الرمحن: (قوله: [قال املؤلف
من الوالية بفتح الواو، اليت هي : الويل]. ٦٣-٦٢:يونس[الَّذين آمنوا وكَانوا يتقُونَ  * هم يحزنونَ
مها : فقيل. بكسر الواو، والباقون بفتحها) ما لكم من واليتهم من شيء: (وقد قرأ محزة . ضد العداوة

ر؛ ألن يف تويل بعض القوم وجاز الكس: قال الزجاج . اإلمارة: بالفتح النصرة، وبالكسر: وقيل. لغتان
فاملؤمنون أولياء . اخلياطة وحنوها: بعضاً جنساً من الصناعة والعمل، وكل ما كان كذلك مكسور، مثل

اللَّه ولي الَّذين آمنوا يخرِجهم من الظُّلُمات إِلَى النورِ والَّذين : اهللا، واهللا تعاىل وليهم، قال اهللا تعاىل
كَفَر اتورِ إِلَى الظُّلُمالن نم مهونرِجخي الطَّاغُوت مهاؤيلبِأَنَّ : ، وقال تعاىل]٢٥٧:البقرة[وا أَو كذَل

 ملَى لَهوال م رِينأَنَّ الْكَافوا ونآم ينلَى الَّذوم ١١:حممد[اللَّه [لأَو مهضعب اتنمؤالْمونَ ونمؤالْماُء وي
إِنَّ الَّذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بِأَموالهِم وأَنفُِسهِم في سبِيلِ اللَّه : وقال تعاىل]. ٧١:التوبة[بعضٍ 



إِنما : وقال تعاىل. إىل آخر السورة] ٧٢:األنفال[والَّذين آووا ونصروا أُولَئك بعضهم أَولياُء بعضٍ 
ومن يتولَّ اللَّه * وليكُم اللَّه ورسولُه والَّذين آمنوا الَّذين يقيمونَ الصالة ويؤتونَ الزكَاة وهم راكعونَ 

ولَهسرو  

)٢/٤٦١(  

  

نصوص كلها ثبت فيها مواالة فهذه ال] ٥٦-٥٥:املائدة[والَّذين آمنوا فَإِنَّ حزب اللَّه هم الْغالبونَ 
فاهللا يتوىل عباده املؤمنني، فيحبهم . املؤمنني بعضهم لبعض، وأم أولياء اهللا، وأن اهللا وليهم وموالهم

وهذه الوالية من رمحته . وحيبونه، ويرضى عنهم ويرضون عنه، ومن عادى له ولياً فقد بارزه باحملاربة
وقُلْ الْحمد للَّه الَّذي لَم يتخذْ : اجة إليه، قال اهللا تعاىلوإحسانه، ليست كوالية املخلوق للمخلوق حل

، فاهللا ]١١١:اإلسراء[ولَداً ولَم يكُن لَه شرِيك في الْملْك ولَم يكُن لَه ولي من الذُّلِّ وكَبره تكْبِرياً 
خالف امللوك وغريهم ممن يتواله لذله وحاجته إىل ويل تعاىل ليس له ويل من الذل، بل هللا العزة مجيعاً، 

  ]. ......ينصره
  أولياء اهللا هم الذين آمنوا وكانوا يتقون

…  

)٢/٤٦٢(  

  

يتلكم هنا على الويل الذي يكثر ذكره يف اصطالحات الصوفية وحنوهم، ويف اصطالحات القبوريني 
 حمبتهم تستدعي تعظيمهم مبا يصل إىل الذين يغلون يف بعض األشخاص ويسموم أولياء، ويدعون أن

كلمة الويل : فأوالً. إعطائهم شيئاً من حق اهللا تعاىل، فألجل ذلك تكلم هنا على الويل وعلى الوالية
والْمؤمنونَ والْمؤمنات بعضهم أَولياُء بعضٍ : (مشتقة من الوالية اليت هي النصرة، فقوله تعاىل

بعضهم ينصر بعضاً، وبعضهم يؤيد ويقوي بعضاً، فكل : بعضهم أنصار بعض؛ أي: يعين] ٧١:التوبة[
الناصر الذي ينصره ويتواله ويؤيده ويقويه، هذا معىن كون املؤمنني : منهم ويل لآلخر، فالويل معناه
م، وهم املؤمنون أولياء اهللا، فاملعىن أن اهللا تعاىل يؤيدهم وينصرهم ويقويه: بعضهم أولياء بعض، فإذا قيل

أيضاً ينصرون دين اهللا وجياهدون يف سبيله، ويبلغون شريعته، ويذبون عن الشريعة وعن اإلسالم، يذبون 
ويل اهللا هو : فإذاً. عنها اعتداء املعتدين وشبهات املشبهني فكانوا بذلك أولياء هللا تعاىل، واهللا تعاىل وليهم

الَّذين آمنوا وكَانوا *  اللَّه ال خوف علَيهِم وال هم يحزنونَ أَال إِنَّ أَولياَء: كل تقي مؤمن، قال اهللا تعال
، فهذا وصف أولياء اهللا، فكل مؤمن تقي فهو من أولياء اهللا، فما بني اإلنسان ]٦٣-٦٢:يونس[يتقُونَ 



  .وبني أن يكون ولياً إال أن حيقق اإلميان وحيقق التقوى، فيصبح من أولياء اهللا
   الصوفية يف األولياءغلو
…  

)٢/٤٦٣(  

  

أما الصوفية وحنوهم فادعوا أن هناك أولياء، وأن أولئك األولياء قد ارتقوا رتبة ارتفعوا ا عن رتبة 
األنبياء ورتبة الرسل، وأصبحوا مقربني عند اهللا، وأصبحوا يأخذون من املعدن الذي يأخذ منه امللك 

مقام النبوة يف برزخ فويق الرسول ودون الويل فجعلوا الويل : مالذي يرتل على األنبياء، ويقول قائله
هو األعلى، وجعلوا دونه النيب، وجعلوا الرسول أنزل الرتب، فهذا غلو منهم، حيث جعلوا الويل أرفع 

ومن يتولَّ اللَّه : من النيب وأرفع من الرسول، وال شك أن الويل هو الذي يتوىل اهللا تعاىل، يقول تعاىل
، فمن كان اهللا تعاىل وليه، ومن توىل اهللا ]٥٦:املائدة[ورسولَه والَّذين آمنوا فَإِنَّ حزب اللَّه هم الْغالبونَ 

اللَّه ولي : تعاىل ونصر دين اهللا فهو من حزب اهللا وهو من الغالبني، ومن كان مؤمناً فهو من أولياء اهللا
رِجخوا ينآم ينالَّذ الطَّاغُوت مهاؤيلوا أَوكَفَر ينالَّذورِ وإِلَى الن اتالظُّلُم نم موقد ]. ٢٥٧:البقرة[ه

الفرقان بني أولياء الرمحن وأولياء : كتب شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا رسالة مطبوعة منتشرة امسها
وبني من يكون من أولياء الشيطان ويدعي الشيطان، فرق فيها بني من يدعي الوالية وليس من أهلها، 

أنه من أولياء الرمحن؛ وذلك ألن كثرياً من أولئك الذين يزعم الصوفية أم أولياء، هم يف احلقيقة 
شياطني، أو أولياء للشياطني؛ وذلك ألم يتظاهرون للعوام بأمور اهللا بريء منها، فيفعلون املنكرات، 

 ويدعون أم قد أبيح هلم ذلك، ويدعون أم قد سقطت عنهم ويفعلون الفواحش ويأكلون احلرام،
التكاليف، وقد رفعت عنهم األوامر والنواهي، وقد أبيح هلم أن يفعلوا ما يشاءون، فال ينكر عليهم يف 

  !زعم الذين يقدسوم ويعظموم
  احنراف بعض الصوفية باستحالل احلرام

…  

)٢/٤٦٤(  

  

دين يف بعض البالد العربية أم يأتيهم اإلنسان الذي أصيبت امرأته حيكي لنا بعض اإلخوان عن املوجو
إنه ويل ليس مبخوف عليها منه، : مثالً خببال أو جبنون أو حنو ذلك، فيتركها تبيت عند هذا الويل، ويقول

ولكن ينقلون عن كثري من النساء أن هذا الويل خيلو ا وأنه يفعل معها الفاحشة الكربى، وهو مع ذلك 



يل كما يقولون، فلماذا؟ ألم يف نظر العوام قد رفعت عنهم التكاليف، وقد أبيح هلم أن يفعلوا ما و
يريدون، فال ينكر عليهم إذا زىن أحدهم، أو أخذ املال بغري حقه، أو انتهب أو قتل أو ترك الصالة، أو 

القدس، وأم قد بلغوا ويدعون أم قد وصلوا إىل حضرة . فعل الفواحش واملنكرات، أو ما أشبه ذلك
ذكر يل بعض املشايخ . الرتبة العالية، وقد سقطت عنهم التكاليف واألوامر؛ هذه صفات الويل عندهم

أن هذا السيد البدوي الذي يعبد ويعظم يف مصر وقربه من أشهر القبور، عرف عنه أنه دخل املسجد 
هذا : ، وخرج ومل يصل، فتبعوه وقالوامرة والناس يف صالة اجلمعة، فبال فيه قائماً والناس ينظرون

جمذوب، هذا قلبه عند ربه، وبعد ذلك صار يظهر هلم مثل هذه األمور، وصار يعظم عندهم إىل أن مات 
فغلوا فيه، واعتقدوا فيه الشيء العظيم الذي لو قرأ أحدنا سريته اليت كتبت عنه، لرأى فضائح وفجائع 

 هؤالء الذين إذا وصل أحدهم إىل تلك الرتبة، زعموا حتزن كل ذي قلب سليم، وكم وكم من أمثال
  .وحنو ذلك.. أنه مباح له أن يفعل ما يشاء حىت ولو مشى عرياناً، ولو سلب، ولو قتل

  تالعب الشيطان بالصوفية واحنالهلم من التكاليف
…  

)٢/٤٦٥(  

  

عراة يف ذرى مصر ما ترى كقوم : يف القصيدة البائية لألمري حممد بن إمساعيل الصنعاين اليت يقول فيها
على عورة منهم هناك ثياب يعدوم يف مصرهم من خيارهم دعاؤهم فيما يرون جماب يذكر أن يف زمنه 

قوماً يف مصر ميشون عراة وميشون بدون ثياب، وأهل ذلك الزمان يقدسوم ويتمسحون م، 
فهم يف زعمهم يأخذون من اللوح ويتربكون م، ويدعون أن دعوم جمابة؛ ألم قد وصلوا إىل اهللا، 

عجباً هلؤالء كيف اعتقدوا هذه . احملفوظ، وليسوا حباجة إىل أن يرجعوا إىل القرآن وال إىل السنة
هل هناك رتبة أفضل من رتبة الرسل؟ رسل اهللا وأنبياؤه الذين بلغوا شرائعه، والذين نزل عليهم ! العقيدة

قطت عنهم التكاليف؟ نبينا صلى اهللا عليه وسلم وهو خامت الوحي هم صفوة اهللا تعاىل من خلقه، فهل س
الرسل وأفضلهم، كان يقوم الليل حىت تفطرت قدماه، فلماذا مل تسقط عنه التكاليف اليت سقطت عن 

هؤالء األولياء؟ أمل يتورع عن أكل مترة وجدها يف الطريق خمافة أن تكون من الصدقة، ملاذا هؤالء 
ستحلون دماءهم، ويزعمون أم قد رفع عنهم احلرج وأبيح هلم ما مل يبح يأكلون أموال الناس؟ بل ي

إن الوالية اليت يلهج : وبكل حال نقول. لغريهم؟ ال شك أن هذا من تالعب الشيطان م، مث بأتباعهم
ا هؤالء ليست خاصة ذا دون هذا، بل كل أحد يستطيع أن يكون من أولياء اهللا إذا حقق اإلميان 

  .قوىوحقق الت



  والية اهللا تنال باإلميان والتقوى
…  

)٢/٤٦٦(  

  

إنكم معشر الوهابيني ال تقيمون لألولياء وزناً، األولياء عندكم ال تقدسوم وال : يقول بعض اإلخوان
أَال إِنَّ أَولياَء اللَّه ال خوف : اهللا يقول: قال. ومن هم األولياء؟: قال له ذلك األخ. تعرفون قدرهم

لَيونَ عنزحي مال هو ٦٢:يونس[هِم .[قُونَ : فقالتوا يكَانوا ونآم يناقرأ ما بعدها؛ الَّذ]أال ] ٦٣:يونس
تكون منهم؟ أال حتقق اإلميان وحتقق التقوى مث تكون ولياً، ما بينك وبني أن تكون ولياً إال أن تؤمن 

، فلماذا حترم نفسك وتتعلق م وتقدسهم اإلميان الصحيح وتتقي اهللا تعاىل، وبذلك تكون منهم
وتعظمهم، وتعتقد فيهم، وتغلو يف قبورهم وتفعل فيها ما ال يفعل إال يف بيوت اهللا تعاىل وما ال يصلح إال 

هللا سبحانه وتعاىل؟ وملاذا تعتقد فيهم أم يعلمون الغيب، وأم يطلعون على الكون، وأم يبلغون 
ك وأم أقطاب األرض، وأم عمدها وأسسها، وأن األرض ثبتت بثبام، األمور، وأم يديرون األفال

ال شك أن هذا من تالعب : وأنه لوال هؤالء األولياء ملاجت األرض واضطربت وخسفت بنا؟ فنقول
، فعلى ]٢٥٧:البقرة[اللَّه ولي الَّذين آمنوا : الشيطان م، وإال فوالية اهللا عز وجل تصلح لكل مؤمن

املؤمن أن حيرص على حتقيق اإلميان وحتقيق التقوى ليكون من أولياء اهللا تعاىل، وعليه أيضاً أن يتوىل اهللا 
ويتوىل رسوله، ويتوىل إخوته املؤمنني، مبعىن أن حيبهم وينصرهم، ولذلك ذكر اهللا تعاىل أن املؤمنني يتوىل 

والَّذين كَفَروا بعضهم أَولياُء ] ٧١:التوبة[م أَولياُء بعضٍ والْمؤمنونَ والْمؤمنات بعضه: بعضهم بعضاً
 كَبِري ادفَسضِ وي اَألرةٌ فنتف كُنت لُوهفْعضٍ إِالَّ تععقد اهللا الوالية بني املؤمنني كما عقد ]. ٧٣:األنفال[ب

إِنَّ الَّذين آمنوا : تعاىل يف آخر سورة األنفالبني املهاجرين واألنصار يف اآلية اليت مسعنا؛ وهي قوله 
  وهاجروا وجاهدوا بِأَموالهِم وأَنفُِسهِم في

)٢/٤٦٧(  

  

هؤالء املهاجرون، ) الَّذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا]. (٧٢:األنفال[سبِيلِ اللَّه والَّذين آووا ونصروا 
والَّذين كَفَروا بعضهم أَولياُء بعضٍ إِالَّ تفْعلُوه تكُن : مث قال. هؤالء هم األنصار) ا ونصرواوالَّذين آوو(

 كَبِري ادفَسضِ وي اَألرةٌ فنتينصر بعضهم بعضاً : ، فالكفار بعضهم يتوىل بعضاً، مبعىن]٧٣:األنفال[ف
أم يتناصرون فيما بينهم، وكذلك هم مجيعاً أولياء اهللا، :  يعين)واملؤمنون بعضهم أولياء بعض(ويؤيده

  .فكل من كان مؤمناً فهو من أولياء اهللا تعاىل



  اعتقاد الصوفية حاجة اهللا إىل الويل
…  

مث قد يفهم من إطالقات الصوفية وحنوهم أن الويل ويل اهللا، وأن اهللا تعاىل حباجة إىل هؤالء األولياء، 
، فاهللا تعاىل غين عن األولياء مجيعاً، وغين عن اخللق كلهم، وليس حباجة إىل عبادم، وهذا اعتقاد خاطئ

وال إىل واليتهم، وإمنا كان املؤمنون أولياء اهللا مبعىن أم ملا أحبوا اهللا، وملا أطاعوه وعبدوه؛ توالهم اهللا، 
 بأنه وليهم، فهكذا يكون نصرهم وأيدهم وقواهم، فأصبحوا هم أولياء اهللا، ووصف اهللا نفسه: مبعىن

  .املؤمن ولياً من أولياء اهللا، واهللا تعاىل ويل الذين آمنوا
  تفاوت املؤمنني يف الوالية

…  

)٢/٤٦٨(  

  

والوالية أيضاً نظري اإلميان، فيكون مراد الشيخ أن أهلها يف أصلها سواء، وتكون كاملة : [قال املؤلف
أَال إِنَّ أَولياَء اللَّه ال خوف علَيهِم وال هم : ما قال تعاىلوناقصة؛ فالكاملة تكون للمؤمنني املتقني، ك

]. ٦٤-٦٢:يونس[لَهم الْبشرى في الْحياة الدنيا وفي اآلخرة * الَّذين آمنوا وكَانوا يتقُونَ * يحزنونَ 
أمدح، أو : ء اهللا، أو بدل منه، أو بإضمارمنصوب على أنه صفة أوليا) الذين آمنوا وكانوا يتقون(فـ 

وعلى هذه ). عليهم(، وأجيز فيه اجلر بدالً من ضمري )إن(، أو خرب ثان لـ )هم(مرفوع بإضمار 
الوجوه كلها فالوالية ملن كان من الذين آمنوا وكانوا يتقون، وهم أهل الوعد املذكور يف اآليات 

 يف حمابه ومساخطه، ليست بكثرة صوم وال صالة، وال متلق الثالث، وهي عبارة عن موافقة الويل احلميد
هلم البشرى، وهو بعيد؛ لقطع اجلملة عما قبلها، وانتثار : مبتدأ، واخلرب: الذين آمنوا: وقيل. وال رياضة
وجيتمع يف املؤمن والية من وجه، وعداوة من وجه، كما قد يكون فيه كفر وإميان، وشرك . نظم اآلية

فجور، ونفاق وإميان، وإن كان يف هذا األصل نزاع لفظي بني أهل السنة، ونزاع وتوحيد، وتقوى و
ولكن موافقة الشارع يف اللفظ واملعىن أوىل من . معنوي بينهم وبني أهل البدع، كما تقدم يف اإلميان

وقال ] ١٠٦:يوسف[رِكُونَ وما يؤمن أَكْثَرهم بِاللَّه إِالَّ وهم مش: موافقته يف املعىن وحده، قال تعاىل
اآلية، وقد تقدم الكالم على هذه اآلية، وأم ] ١٤:احلجرات[قُلْ لَم تؤمنوا ولَكن قُولُوا أَسلَمنا : تعاىل

أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً، : (وقال صلى اهللا عليه وسلم. ليسوا منافقني على أصح القولني
إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، :  فيه خلة من النفاق حىت يدعهاومن كانت فيه خلة منهن كانت

أخرجاه يف ) وإذا وعد أخلف: (بدل) وإذا اؤمتن خان(ويف رواية ) وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر
  .شعب اإلميان تقدم: الصحيحني، وحديث



)٢/٤٦٩(  

  

 من كان معه من اإلميان أقل ، فعلم أن)خيرج من النار من كان يف قلبه مثقال ذرة من إميان: (وقوله
القليل مل خيلد يف النار، وإن كان معه كثري من النفاق، فهو يعذب يف النار على قدر ما معه من ذلك، مث 

فالطاعات من شعب اإلميان، واملعاصي من شعب الكفر، وإن كان رأس شعب الكفر . خيرج من النار
: مرفوعاً إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قالوأما ما يروى . اجلحود، ورأس شعب اإلميان التصديق

، فال أصل له، وهو )ما من مجاعة اجتمعت إال وفيهم ويل هللا، ال هم يدرون به، وال هو يدري بنفسه(
  ]. ......كالم باطل، فإن اجلماعة قد يكونون كفاراً، وقد يكونون فساقاً ميوتون على الفسق

  أكمل الناس والية أكملهم إمياناً
…  

)٢/٤٧٠(  

  

يتكلم هنا على الوالية وأا اإلميان، وقد تقدم أن أهل اإلميان يتفاوتون يف إميام، وأيضاً يتفاوتون يف 
صفة الوالية، فأولياء اهللا تعاىل يتفاوتون يف هذه األوصاف، كما أن املؤمنني من عباد اهللا يتفاوتون يف 

يد بالطاعة وينقص باملعصية، وأن احلسنات والطاعات إذا عرفنا أن اإلميان قول وعمل، يز. آثار اإلميان
أن لإلميان شعباً وللكفر شعباً، وأن : من شعب اإلميان، واملعاصي واملخالفات من شعب الكفر؛ أي

اإلنسان قد جيتمع فيه خصال كثرية من خصال اإلميان ويفقد بعضها فيكون مؤمناً ناقص اإلميان، وقد 
وال حيكم بكفره؛ فيكون بذلك جامعاً بني كونه ولياً هللا من جهة، يكون فيه خصلة من خصال الكفر 

وعدواً له من جهة، حيبه اهللا تعاىل على ما فيه من اإلميان ومن األعمال الصاحلة، ويبغضه على ما فيه من 
ل املعاصي وحنوها، واحلكم للصفة اليت تغلب، ويكون أيضاً مثاباً ومعاقباً، وألجل ذلك فإن اهللا تعاىل يدخ
كثرياً من العصاة النار مث خيرجهم من النار بعد أن ميحصوا ويزال عنهم آثار تلك املعاصي، فأولئك 

حمبوبون من جهة؛ وهي كوم من املصدقني الذين أتوا بالشهادتني، ومبغضون من جهة؛ وهي كوم قد 
لسيئات، فأصبحوا بذلك أصروا على كثري من املعاصي واقترفوا كثرياً من الذنوب، وعملوا أنواعاً من ا

إذا : لكن احلكم ملا هو األصل، فيقال. قد مجعوا بني األمرين؛ بني اقتراف السيئات وبني عمل احلسنات
كان األصل أنه ممن شهد الشهادتني وآمن باهللا عز وجل، وآمن برسله، ولكن كان إميانه الذي يف قلبه 

هو :  يزجره عن كل املعاصي واملخالفات، فإنه يقالضعيفاً مل حيمله على كل العبادات واإلتيان ا، ومل
كذلك الكافر، قد يعمل حسنات، . مؤمن، ولكن يعاقبه اهللا ذه املعاصي اليت اقترفها، أو يعفو اهللا عنه



وقد يفعل قربات، ولكن العربة مبا عليه قلبه، فإذا كان كافراً يعتقد أن هللا شركاء يف العبادة، وجيعل 
  ات لغري اهللا، ولكنه مع ذلك قد يصلي، وقد يتصدق، ويقرأ، وقد حيب اخلري، وقدأنواعاً من العباد

)٢/٤٧١(  

  

هذا مشرك، وال ينفعه عمله هذا الذي عمله؛ : جياهد املشركني، ولكنه مع ذلك يدعو غري اهللا، فنقول
: ال نقولوبكل ح. ألنه حبطت أعماله وقرباته وحسناته وبطل أجرها وثواا، فال يستحق عليها شيئاً

إن على املؤمن أن حيرص على تكميل إميانه حىت يكون من أولياء اهللا عز وجل الذين آمنوا وكانوا 
، فآمنوا إمياناً تظهر عليهم )الذين آمنوا وكانوا يتقون: (يتقون، كما مجع اهللا تعاىل يف وصفهم بني هذين

واجلرائم وأنواع احملرمات، وكبائر اإلمث آثاره وهي الصاحلات، وتصديقاً قوياً وتقوى يتركون ا اآلثام 
فإذا كمل اإلميان ولو حصل معه شيء من السيئات وحنوها، واتقى اهللا عز وجل، أصبح من . وصغائره

أولياء اهللا، وثوابه الذي حيصل له ثواب عاجل وثواب آجل، فالثواب الذي يف الدنيا هو أن اهللا تعاىل 
، وإذا أحبهم اهللا وفقهم للطاعات ومحاهم ]٢٥٧:البقرة[ الَّذين آمنوا اللَّه ولي: حيب أولياءه ويتوالهم
أما الثواب يف اآلخرة فهو الثواب األعظم، وقد ذكر اهللا بعض الثواب أو نوعاً منه . عن املعاصي واآلثام

] ٨٢:األنعام[ اَألمن وهم مهتدونَ الَّذين آمنوا ولَم يلْبِسوا إِميانهم بِظُلْمٍ أُولَئك لَهم: بقوله تعاىل
فجعلهم من أهل األمن، واألمن هو أن يكونوا آمنني يف اآلخرة، ال خيافون وال حيزنون، ولذلك قال يف 

وهم (هم آمنون، : أي] ٦٢:يونس[أَال إِنَّ أَولياَء اللَّه ال خوف علَيهِم وال هم يحزنونَ : هذه اآلية
كما يزعم املتصوفة والغالة -على طريق سوي، فنعتقد بذلك أن هللا أولياء، وأم ليسوا : أي) مهتدون
، بل كل ... خواص من الناس قد قطعوا املسافات، وأم سقطت عنهم التكاليف، وأم وأم-وحنوهم

 معه نوعاً من من آمن إمياناً صحيحاً واتقى اهللا تعاىل حصل على والية اهللا، وأما من قصر يف ذلك فإن
  .الوالية ولكنها والية ناقصة

  الوالية التامة والوالية الناقصة
…  

)٢/٤٧٢(  

  

: فاملسلم حيرص على أن يكون من أولياء اهللا، وال يقول. والية تامة، ووالية ناقصة: الوالية قسمان
عرفة التامة وحنو ذلك، أولياء اهللا هم أهل الدرجات الرفيعة وأهل املنازل العالية، والذين عرفوا اهللا امل

وكذلك الذين يسموم أقطاباً وأوتاداً، وعاملني أو واصلني أو حنو ذلك، بل كل من آمن إمياناً صحيحاً 



وال شك أن . واتقى اهللا فهو من أولياء اهللا، وما عليك إال أن حتقق هذه اآلية لتصبح من أولياء اهللا
 اهللا، فاإلميان باهللا هو أصل وأساس هذه األصول األسباب اليت تقوى ا هذه األصول موجودة حبمد

وهذه األركان، وهو مبين على السماع، وهو ما بلغته الرسل، فإذا مسع العقل تلك األدلة ورأى داللتها، 
أيقن بأا حق وأا دالة على قدرة قادر، وكذلك إذا فكر فيما ترمي إليه، فإن تلك األدلة فيها االلتفات 

ثار، وباآليات، وبالرباهني، وألجل ذلك يقيم اهللا احلجة ذه األدلة على املشركني أو االستدالل باآل
واجلاهلني وحنوهم، فيذكر هلم اآليات الكونية، ويتلو عليهم اآليات القرآنية، وكلها بال شك تكون سبباً 

فالك، وهذه فإن العاقل إذا نظر فيما بني يديه من األ. لترسيخ تلك العقيدة اليت هي اإلميان باهللا
املخلوقات العلوية والسفلية، علم أا مل ختلق عبثاً، وأن الذي خلقها ال يتركها مهالً، وكذلك إذا نظر يف 
نفسه، ونظر يف مبدئه ومنتهاه، علم أيضاً أنه مل خيلق عبثاً، وأنه البد أن يؤمر وينهى، والبد أن يكون له 

عليه أن يعبده، وأن حيمده، وأن يذكره وأن رب مالك متصرف، وأن الذي خلقه استعبده؛ وفرض 
يشكره، وأنه البد وأن يثيبه على العبادة أو يعاقبه على املعصية، هكذا تدل املؤمن العاقل فطرته على 
هذه األمور، فكيف وقد أرشدته األدلة، وقامت عليه الرباهني، وأرسلت الرسل، وأنزلت الكتب تبني 

لعقيدة، فألجل ذلك ملا آمن بذلك من آمن، وعرفوا اهللا حق املعرفة، للناس هذه األشياء اليت هي أساس ا
  وثبت اإلميان يف أفئدم، وأشربته قلوم، ونبتت عليه حلومهم، صار مندجماً يف دمهم

)٢/٤٧٣(  

  

أما الظاملون ألنفسهم، فهم الذين يفعلون املكروهات ويتركون املستحبات ويفعلون املباحات، . وحلمهم
والكل منهم .  بعض الواجبات وقد يفعلون بعض احملرمات، فألجل ذلك وصفوا بالظلموقد يتركون

وقَالُوا الْحمد للَّه الَّذي : حتت مشيئة اهللا، إال أن اهللا تعاىل وعدهم باجلنة، وأخرب بدعائهم بقوله عنهم
 كُورش فُورا لَغنبنَ إِنَّ رزا الْحنع باخلوف، وذلك هو املذكور يف هذه : يعين: زناحل] ٣٤:فاطر[أَذْه

صفات أهل : فعلى كل حال]. ٦٢:يونس[اآلية، أَال إِنَّ أَولياَء اللَّه ال خوف علَيهِم وال هم يحزنونَ 
اإلميان موجودة يف مثل هذه اآليات، والذي حيب أن يكون منهم عليه أن يطبقها ويعمل ا ليحشر 

  .معهم
  الشاكر والفقري الصابر وأيهما أفضل؟الغين 
…  

)٢/٤٧٤(  

  



أكرم املؤمنني هو : أراد) وأكرمهم عند اهللا أطوعهم وأتبعهم للقرآن: (قوله[قال الشارح رمحه اهللا تعاىل 
 قَاكُمأَت اللَّه دنع كُمماألطوع هللا واألتبع للقرآن، وهو األتقى، واألتقى هو األكرم، إِنَّ أَكْر

ال فضل لعريب على عجمي، وال : (، ويف السنن عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال]١٣:تاحلجرا[
لعجمي على عريب، وال ألبيض على أسود، وال ألسود على أبيض، إال بالتقوى، الناس من آدم وآدم من 

حدمها الفقري الصابر والغين الشاكر، وترجيح أ: وذا الدليل يظهر ضعف تنازعهم يف مسألة). تراب
على اآلخر، وأن التحقيق أن التفضيل ال يرجع إىل ذات الفقر والغىن، وإمنا يرجع إىل األعمال واألحوال 

واحلقائق، فاملسألة فاسدة يف نفسها، فإن التفضل عند اهللا بالتقوى وحقائق اإلميان، ال بفقر وال غىن، 
والفقر والغىن . ان ال أبايل أيهما ركبتالغىن والفقر مطيت:  قال عمر رضي اهللا عنه-واهللا أعلم-وهلذا 

فَأَما اِإلنسانُ إِذَا ما ابتاله ربه فَأَكْرمه ونعمه فَيقُولُ ربي أَكْرمنِ : ابتالء من اهللا تعاىل لعبده كما قال تعاىل
ة، وإن فضل أحدمها ، فإن استوى الفقري الصابر والغين الشاكر يف التقوى استويا يف الدرج]١٥:الفجر[

ومنهم من أحال . فيها فهو األفضل عند اهللا، فإن الفقر والغىن ال يوزنان، وإمنا يوزن الصرب والشكر
وهو أن اإلميان نصف صرب ونصف شكر، فكل منهما ال بد له من صرب وشكر، : املسألة من وجه آخر

ترجيح فجردوا غنياً منفقاً متصدقاً باذالً وإمنا أخذ الناس فرعاً من الصرب وفرعاً من الشكر، وأخذوا يف ال
ماله يف وجوه القرب، شاكراً هللا عليه، وفقرياً متفرغاً لطاعة اهللا وألداء العبادات صابراً على فقره، 

ولو صح . إن أكملهما أطوعهما وأتبعهما، فإن تساويا تساوت درجتهما، واهللا أعلم: وحينئذ يقال
معاىفً شاكر، أو مريض صابر، أو مطاع شاكر أو مهان صابر، أو أميا أفضل : التجريد لصح أن يقال

  ]. ......آمن شاكر أو خائف صابر؟ وحنو ذلك

)٢/٤٧٥(  

  

  تفاضل الناس عند اهللا إمنا هو بالتقوى
…  

، ال باحلسب وال ]١٣:احلجرات[إِنَّ أَكْرمكُم عند اللَّه أَتقَاكُم : عرفنا أن تفاضل الناس بالتقوى
ب وال بأصل اآلباء واألجداد، وال بالرتب وال باألموال وال باملناصب، إمنا تفاضلهم عند اهللا تعاىل بالنس

بعدما ] ١٣:احلجرات[إِنَّ أَكْرمكُم عند اللَّه أَتقَاكُم : باألعمال الصاحلة، فاهللا تعاىل يقول يف هذه اآلية
ناكُم من ذَكَرٍ وأُنثَى وجعلْناكُم شعوباً وقَبائلَ إِنا خلَقْ: ذكر القبائل والشعوب يف قوله تعاىل

كل بين آدم تفرعوا من ذكر وأنثى؛ لكن جعلهم اهللا شعوباً وقبائل ملصلحة : ، يعين]١٣:احلجرات[
ال لتفاخروا، بل ليعرف أن هذا فالن من القبيلة الفالنية، وبعدما ذكر أن احلكمة يف ذلك هي : وهي

إِنَّ أَكْرمكُم عند اللَّه أَتقَاكُم : ذكر أن هذا الفخر ال جيوز، وإمنا الفخر بالتقوى فقالالتعارف، 



وقد وردت أدلة يف النهي عن االفتخار باألسالف، ثبت عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه ]. ١٣:احلجرات[
م جهنم، أو ليكونن أهون على لينتهني أقوام يفتخرون بآبائهم الذين ماتوا، إمنا هم فحم من فح: (قال

اهللا من اجلعالن اليت تدفع بأنفها الننت، إمنا هو مؤمن تقي أو فاجر شقي، الناس كلهم بنو آدم، وآدم من 
، فجعل الفخر بالتقوى، )إن اهللا أذهب عنكم عبية اجلاهلية وفخرها باآلباء: (ويف حديث آخر). تراب

صبه ومرتلته عند اهللا تعاىل إذا حقق التقوى، ولذلك يقول وجعل اإلنسان إمنا يكرم وإمنا يرتفع من
أال إمنا التقوى هي العز والكرم وحبك للدنيا هو الذل والسقم وليس على عبد تقي نقيصة إذا : بعضهم

الفخر إمنا هو بطاعة اهللا وبالتقرب إليه، ومتايز الناس وتفاوم إمنا : حقق التقوى وإن حاك أو حجم فإذاً
 اإلميان، وحبسب آثار اإلميان، فأفضلهم أكملهم إمياناً وأكملهم أعماالً وأكملهم وأحسنهم يكون حبسب

  أقواالً وأحواالً، وأبعدهم عن اآلثام، وأبعدهم عن أنواع اإلجرام، هذا هو أكملهم عند اهللا

)٢/٤٧٦(  

  

 يغين وأكرمهم، وأرقاهم مرتلة، فأما منصب وجاه ومال وحسب ونسب ومسكن وولد؛ فكل ذلك ال
-٢٨:احلاقة[هلَك عني سلْطَانِيه * ما أَغْنى عني ماليه : عن صاحبه، كما ذكر اهللا عن الكافر يف قوله

: فإذاً. هلكت عين سالطيين وحسيب ونسيب وقبيليت وأسريت وأنصاري وأعواين، وختلوا عين: ، أي]٢٩
؛ ليصبح بذلك أفخر الناس وأشرفهم، والفخر ما على اإلنسان إال أن حيقق اإلميان وحيقق التقوى

والشرف إمنا يكون مبا عند اهللا، وال يضره لو كان ضعيفاً مهيناً ال يؤبه له، وال ينظَر إليه، ويدفَع عن 
األبواب، وال يقدم يف االس، وال يحترم وال يكرم؛ فإنه إذا كان عند اهللا عزيزاً، كرمياً، شريفاً، فال 

تكلم الشارح كما تقدم على ما اشتهر يف كتب األدب، وهي مسألة . ونه عند الناس وضيعاًيضره ك
التفضيل بني الصابر والشاكر، حني يكون الصرب مع الفقر، والشكر مع الغىن، وقد تكلم فيهما العلماء، 

، وهو كتاب )نهبة الصابرين وذخرية الشاكري(فتكلم فيهما ابن القيم رمحه اهللا وأطال يف ذلك يف كتابه 
عظيم ومفيد نوصي باقتنائه وبقراءته، تكلم فيه على الصرب، وعلى أنواع الصرب، وعلى الشكر، وعلى 

مسألة التفاضل بني الغين الشاكر والفقري : فوائده، وأطال يف ذلك، وأطال أيضاً على هذه املسألة، وهي
فهو الذي : إال قدر ما يسد رمقه، وأما الغينالذي زوِيت عنه الدنيا، وال يؤتى منها : الفقري هو. الصابر

والغين . فالفقري صرب واحتسب وزهد وقنع مبا آتاه ربه. فُتحت عليه الدنيا، وأويت من أنواع زهرا
شكر، فأعطى حقوق هذا املال وصرفه يف وجوه الرب، وأنفقه يف اخلريات ويف املسرات، وأعطى 

ذلك الفقري الذي : فأيهما أفضل. ، ونفع به احملتاجني وحنوهماملستضعفني، وصرفه يف اجلهاد يف سبيل اهللا
  .اقتصر على نفسه وصرب واحتسب، أو هذا الغين الذي أنفق يف وجوه اخلري؟ اختلف العلماء يف ذلك



  التفضيل ال يعود إىل ذات الغىن والفقر وإمنا إىل ما خصهما من تقوى
…  
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 ستدلاآليات واألحاديث، وجدناها كلها تفضل الفقري، : ا من حيث النقلفإذا نظرنا يف األدلة اليت ي
وحتث على التقلل من طلب الدنيا، وحتث على الزهد فيها، وتضرب هلا األمثال، وقد أورد ابن القيم 
مجلة كثرية من ذلك، مع أنه ذكر أنه اقتصر على البعض ومل يستوفها، ولو استوفاها لزادت على ما 

ومعلوم أن املال ال . وأما األدلة العقلية فإا تفضل الشاكر الذي رزقه اهللا ماالً. ةذكره أضعافاً كثري
حيصل إال بتسبب وبتعب وبكدح وبكد وبطلب، وأن هذا الطلب حيتاج إىل وقت وزمان، فألجل ذلك 

لب املال، كان الفقري متفرغاً للعبادة منقطعاً هلا، وأما الغين فال بد أن تكون له أوقات يقضيها يف ط
ويقضيها يف تنميته، ويف تصريفه، ويف حساباته وحنو ذلك، فيكون جل وقته أو أكثره فيما يتعلق بأمور 

حياته الدنيا، ويكون وقته الذي يقضيه للعبادة أقل بأضعاف من الوقت الذي يقضيه الفقراء يف العبادات 
لقول الذي اختاره الشارح، وهو أن ومسعنا هذا ا. وحنوها، فألجل ذلك مال بعضهم إىل تفضيل الفقري

 أكثرمها أعماالً صاحلةً، فإذا وفق اهللا الغين وأكثر من الصاحلات .. أكثرمها عبادة .. أكثرمها تقوى
رِجالٌ : وصار ال تلهيه أمواله وال أوالده عن ذكر اهللا، فإنه يفضل غريه، كما وصف اهللا األغنياء بقوله

بيع عن ذكْرِ اللَّه وإِقَامِ الصالة وإِيتاِء الزكَاة يخافُونَ يوماً تتقَلَّب فيه الْقُلُوب ال تلْهِيهِم تجارةٌ وال 
 ارصاَألبال بد أن تكون هلم جتارة وهلم بيع وهلم تنمية أموال؛ ولكن إذا جاء وقت : فإذاً]. ٣٧:النور[و

، وأقبلوا على العبادة، وإذا جاءت أوقات املنافسات واخلريات العبادة ختلوا عن الدنيا وعن متاعها كله
مجعوا بني أم كانوا أهل تقوى وأهل إميان وأهل : هؤالء قد مجعوا بني األمرين: فإذاً. سارعوا إليها

أعمال صاحلة وحسنات وخريات كثرية، وبني أن هلم أعماالً متعدية حبيث إم وصلوا األرحام، وأنفقوا 
  ، وجهزوا الغزاة مثالً،يف سبيل اهللا
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وأقاموا املشروعات اخلريية، ونشروا العلم، وبنوا بيوت اهللا، وأقاموا فيها األماكن اليت يتعلَّم فيها ويقْرأ، 
ومما يدل على ذلك ما ورد يف . فكانوا بذلك نافعني ألنفسهم ونافعني لغريهم، فكانوا بذلك أفضل

ذهب أهل الدثور ! يا رسول اهللا: (رين أتوا النيب صلى اهللا عليه وسلم وقالواالصحيح أن فقراء املهاج
 يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون وال -أهل األموال: أهل الدثور يعين-باألجور 



أال أدلكم على عمل إذا فعلتموه سبقتم من قبلكم ومل يدرككم من : نتصدق، ويعتقون وال نعتق فقال
سبحان اهللا، واحلمد هللا، واهللا أكرب، بعد كل صالة ثالثاً وثالثني، :  من عمل مثلكم؟ قولوابعدكم إال

مسع إخواننا أهل ! يا رسول اهللا: فذهبوا وقالوها، مث إن األغنياء نقل إليهم ذلك ففعلوا، فقال الفقراء
األغنياء الذين ما شغلهم ماهلم فغبط ). ذلك فضل اهللا يؤتيه من يشاء: األموال مبا قلنا فقالوا مثلنا، فقال

وبكل حال فالشكر والصرب كالمها من األعمال القلبية، . عن عبادم وال عن أذكارهم وال عن أعماهلم
ويرى آثارها على األعمال البدنية، وأما األعمال الصاحلة فإا زيادة على ذلك، أعين أن التقوى 

ت ناجتة مما يف القلب، وأما الشكر والصرب فهما من واإلميان والصالح وكثرة اخلريات وكثرة احلسنا
ما قيل يف الشاكر والصابر يقال يف : وميكن أن يقال. الصفات الظاهرة حىت ميكن أن يحكم بتساويهما

املبتلى واملعاىف كذلك، إنسان ابتلي ولكنه احتسب، وآخر عويف ولكنه شكر، فهما : أمثاهلما، فيقال مثالً
أن النيب صلى اهللا : (ويف احلديث.  إنسان أُعطي فشكر ربه، وآخر منع فحمد ربه:سواء، وكذلك مثالً

عليه وسلم خير بني أن تكون له جبال مكة ذهباً وبني أن جيوع يوماً ويشبع يوماً، فاختار أن جيوع يوماً 
هللا ، فجعل ا)إذا جعت تضرعت إليك وذكرتك، وإذا شبعت محدتك وشكرتك: ويشبع يوماً، وقال

  وقد ذكر اهللا تعاىل أنه أعطى من قبله من األنبياء من الدنيا. ذلك مرتبة أفضل من أن تكون له الدنيا
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فَسخرنا لَه الريح تجرِي بِأَمرِه : ومع ذلك مل ينقصهم من مرتبتهم عنده، كما أعطى سليمان، قال تعاىل
 ابثُ أَصياًء حخ٣٦:ص[ر [ابٍ : إىل قولهسرِ حيبِغ ِسكأَم أَو ننا فَامنطَاؤذَا عه]؛ لكن ]٣٩:ص

اللهم اجعل رزق آل حممد : (رتبة نبينا صلى اهللا عليه وسلم وصربه على ما أويت وتقلله ودعاؤه بقوله
، أفضل من رتبة سليمان، مع أن سليمان شاكر لربه كما حكى اهللا عنه أنه قال ملا أيت بعرش )كفافاً
قَالَ هذَا من فَضلِ ربي ليبلُونِي أَأَشكُر أَم أَكْفُر ومن شكَر فَإِنما يشكُر لنفِْسه ومن كَفَر فَإِنَّ ربي : بلقيس

 كَرِمي ٤٠:النمل[غَنِي.[  
  ]٥٠[شرح العقيدة الطحاوية 

صاحل، والتقوى، ويعصم صاحبه من الفنت، ويؤهله لإلميان مثار عظيمة، من أعظمها أنه يدعو إىل العمل ال
  .الستحقاق رمحة اهللا

  أركان اإلميان
…  
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اإلميان باهللا ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر والقدر : واإلميان هو: (قوله: [قال الشارح رمحه اهللا
ن، وا أجاب النيب صلى تقدم أن هذه اخلصال هي أصول الدي). خريه وشره وحلوه ومره من اهللا تعاىل

جاء إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم (اهللا عليه وسلم يف حديث جربيل املشهور املتفق على صحته حني 
أن تشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممداً رسول اهللا، : على صورة رجل أعرايب، وسأله عن اإلسالم فقال

وسأله عن اإلميان؟ . يت إن استطعت إليه سبيالًوتقيم الصالة، وتؤيت الزكاة، وتصوم رمضان، وحتج الب
وسأله عن . أن تؤمن باهللا ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر وتؤمن بالقدر خريه وشره: فقال

وقد ثبت يف الصحيح عنه صلى ). أن تعبد اهللا كأنك تراه، فإن مل تكن تراه فإنه يراك: اإلحسان؟ فقال
قُلْ يا أَيها الْكَافرونَ : ركعيت الفجر تارة بسوريت اإلخالصكان يقرأ يف (اهللا عليه وسلم أنه 

: اليت يف سورة البقرة: ، وتارة بآييت اإلميان واإلسالم]١:اإلخالص[وقُلْ هو اللَّه أَحد ] ١:الكافرون[
قُلْ يا أَهلَ الْكتابِ تعالَوا : اناآلية، واليت يف آل عمر] ١٣٦:البقرة.. [قُولُوا آمنا بِاللَّه وما أُنزِلَ إِلَينا 
 كُمنيبا وننياٍء بوس ةموفسر صلى اهللا عليه وسلم اإلميان يف حديث . اآلية] ٦٤:آل عمران.. [إِلَى كَل

آمركم باإلميان باهللا وحده، أتدرون ما اإلميان باهللا : وفد عبد القيس املتفق على صحته حيث قال هلم
ة أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، وإقام الصالة، وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا مخس ما وحده؟ شهاد

ومعلوم أنه مل يرد أن هذه األعمال تكون إمياناً باهللا بدون إميان القلب، ملا قد أخرب يف غري موضع ) غنمتم
ذكر .]  تقدم الكالم على هذا هو اإلميان، وقد: أنه ال بد من إميان القلب، فعلم أن هذه مع إميان القلب

وقد تقدم أيضاً اختياره أن األعمال ليست . الطحاوي خصال اإلميان أو أركان اإلميان، وقد تقدم بعضها
  من مسمى اإلميان، وأن اإلميان
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: وتقدم أن القول الصحيح. التصديق اجلازم دون تردد: القول باللسان واالعتقاد باجلنان، أو هو: هو
 األعمال من مسمى اإلميان، فإن الصالة من اإلميان، والصدقات من اإلميان، والصوم واحلج كون

واجلهاد وحنوها من اإلميان، وكذلك الرب والصلة والصدق والوفاء واألمانة وحنوها من خصال اإلميان، 
ان الستة تعترب هي أركان اإلمي. وكذلك ترك احملرمات خوفاً من اهللا تعاىل من اإلميان أو من آثار اإلميان

. العقيدة، وتعترب هي األسس واألصول، فإذا ثبتت ورسخت يف القلب فإن مثرا األعمال الصاحلة
......  

  مثرة اإلميان
…  
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أن يعبده املؤمن، وأن خيافه ويرجوه، وأن يعتمد عليه، ويقبل إليه بقلبه : مثرة اإلميان باهللا سبحانه وتعاىل
وال شك أن األدلة اليت قامت على اإلميان باهللا . ه، وأن يصدق خبربه، وأن يستعد للقائهوقالبه ويتوب إلي

تعاىل مسعية وعقلية، وال شك أيضاً أن من حقق اإلميان باهللا تعاىل، وصدق بأنه هو اإلله احلق، وهو 
 وباجلزاء الرب، فإنه يصدق بوجوب عبادته، ويصدق باإلميان مبا أخرب به، ويصدق بالبعث بعد املوت،

يف اآلخرة، ويصدق بالرسل الذين بلغوا رساالت رم، ويصدق بالكتب اليت أنزهلا وضمنها شرائعه، 
ويصدق بالقضاء والقدر، وأنه من متام قدرة اهللا على العباد وعلى كل شيء، ويصدق باألمور الغيبية 

دوق، أخرب ا اهللا أو أخربت ا رسله، اليت أخرب اهللا تعاىل ا، ولو مل يرها؛ ألنه أخرب ا الصادق املص
فيصدق بذلك، وال شك أن من صدق تصديقاً جازماً فإنه وال بد سيعمل وسيظهر أثر هذا التصديق 
على جوارحه، وعلى لسانه، وعلى مسعه، وعلى بصره، وعلى يديه، وعلى رجليه، وعلى حاله وماله، 

وقد فسر النيب صلى اهللا عليه وسلم اإلميان يف .  فيهوعلى مآله وعلى بدنه، يظهر أثر ذلك جلياً ال خفاء
حديث جربيل باألعمال الباطنة، واإلسالم باألعمال الظاهرة، وقد تقدم الكالم على اإلسالم واإلميان 
واإلحسان، وتبني لنا أا مراتب، وأن أعالها مرتبة اإلحسان، مث بعدها مرتبة اإلميان، وأوسعها مرتبة 

وكل من دخل يف اإلسالم وعمل باألعمال الظاهرة، عومل مبعاملة . ثلة لذلكاإلسالم، وتقدم أم
املسلمني، ولكن قد يكون إميانه ضعيفاً ال يرتقي به إىل املرتبة الثانية، وكل من وصل إىل اإلميان وآمن 

ي باألمور الغيبية وعمل مبوجبها، فقد يكون تصديقه متوسطاً ال يصل به إىل املرتبة الثالثة اليت ه
وقد فسر النيب صلى اهللا عليه وسلم اإلسالم باألعمال الظاهرة يف حديث جربيل، وجعل . اإلحسان

شهادة ! أتدرون ما اإلميان باهللا؟: (األعمال الظاهرة أيضاً هي اإلميان يف حديث وفد عبد القيس فقال هلم
  أن ال إله إال
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فجعل إقام ) تؤتوا الزكاة، وأن تؤدوا مخس ما غنمتماهللا، وأن حممداً رسول اهللا، وتقيموا الصالة، و
الصالة وإيتاء الزكاة والشهادتني من اإلميان، وكذلك أداء اخلُمس أحلقه بالزكاة، فجعل ذلك من 

أداء الزكاة من اإلميان، : وبوب البخاري رمحه اهللا على هذه اخلَمس بأا من اإلميان، حيث يقول. اإلميان
وقد ذكر الشارح فيما . من األعمال اليت فعلها يكون متمماً لإلميان:  من اإلميان، يعينأداء اخلمس: باب

اإلميان بضع وستون أو بضع وسبعون : (سبق حديث شعب اإلميان، وهو قوله صلى اهللا عليه وسلم
 كلها فجعل هذه البضع والستني) إماطة األذى عن الطريق: ال إله إال اهللا، وأدناها: قول: شعبة، أعالها

: من أجزائه، أو من مثراته، وال شك أن املؤمنني يتفاوتون، ويف بعض األحاديث: من خصال اإلميان، أي



 -مع أنه جبلة وطبيعة؛ ولكن يثاب العبد عليه-فجعل حسن اخللق ) أكمل املؤمنني إمياناً أحسنهم خلقاً(
إال أن حيرص على حتقيق اإلسالم وبكل حال فما على املسلم . سبباً لكمال اإلميان، وقوته، ومتكُّنه

واإلميان والعمل به، مث بعد ذلك يتفقد أعماله هل عمل باألعمال اليت يتصف ا املسلمون املؤمنون؟ 
  .فإذا وجد يف نفسه نقصاً، حرص على تكميل ذلك النقص؛ ليحوز الرتبة العالية

  سر قراءة سوريت اإلخالص وآييت اإلسالم واإلميان يف سنة الفجر
…  
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 دأَح اللَّه وكان النيب صلى اهللا عليه وسلم يف سنة الفجر يقرأ سوريت اإلخالص؛ وذلك ألن سورة قُلْ ه
فيها توحيد الذات والصفات، وأما سورة الكافرون ففيها توحيد العبادة، فتوحيد اهللا ] ١:اإلخالص[

 دأَح اللَّه ووتوحيد اهللا تعاىل بأفعالنا تضمنته سورة ]١:الصاإلخ[تعاىل بأفعاله تضمنته سورة قُلْ ه ،
فكونه يقرأ : إذاً. أن تكون أفعالنا هللا وحده، طاعتنا ودعاؤنا وتوكلنا وخوفنا ورجاؤنا: الكافرون أي

هاتني السورتني يف سنة الفجر اليت يستقبل ا النهار، كأنه يعاهد ربه أنين يف أول هذا النهار أعبدك يا 
وأما قراءته لآليتني من سوريت . دة، وأعتقد وحدانيتك وأنزهك عن صفات النقصرب وأخصك بالعبا

فاإلميان ذُكر يف آية . البقرة وآل عمران فتلك اآليتان يشتمالن على خصال اإلميان وخصال اإلسالم
سماعيلَ وإِسحاق ويعقُوب واَألسباط وما قُولُوا آمنا بِاللَّه وما أُنزِلَ إِلَينا وما أُنزِلَ إِلَى إِبراهيم وإِ: البقرة

أُوتي موسى وعيسى وما أُوتي النبِيونَ من ربهِم ال نفَرق بين أَحد منهم ونحن لَه مسلمونَ 
 إليهم؛ ولكن اإلميان آمنا بالرسل وآمنا مبا أنزل: فجمعت اآلية خصال اإلميان، يعين] ١٣٦:البقرة[

وآما آية آل عمران ففيها التوحيد، خياطب اهللا ). ونحن لَه مسلمونَ: (يتبعه العمل، ولذلك ختمها بقوله
وهي ] ٦٤:آل عمران[قُلْ يا أَهلَ الْكتابِ تعالَوا إِلَى كَلمة سواٍء بيننا وبينكُم : ا أهل الكتاب يف قوله

 التوحيد أَلَّا نعبد إِلَّا اللَّه وال نشرِك بِه شيئاً وال يتخذَ بعضنا بعضاً أَرباباً من دون اللَّه فَإِنْ تولَّوا كلمة
فكأن اإلنسان إذا . فختمها باإلسالم وأكد فيها التوحيد] ٦٤:آل عمران[فَقُولُوا اشهدوا بِأَنا مسلمونَ 

  ولقد تكرر معنا أن. رأمها يف أول النهار يعاهد ربه على أنه مؤمن وأنه موحدق
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عقيدة املسلمني تنبين على أصول اإلميان اليت بينها النيب صلى اهللا عليه وسلم يف حديث جربيل املشهور 
ؤمن بالقدر خريه أن تؤمن باهللا ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر وت: (ملا سئل عن اإلميان فقال



  ).وشره
  مثرة اإلميان بالرسل واليوم اآلخر

…  
ما يتفرع عن أركان اإلميان الستة من اإلميان بأمور الغيب وحنو ذلك هو معتقد املسلمني، وال شك أن 
دليلهم فيها هو الرساالت اليت بلَّغتها إليهم رسل اهللا، فلما عرفوا الرسل، وعرفوا ما جاءوا به وصحته، 

أدلة رساالم واملعجزات اليت أيدهم اهللا ا؛ آمنوا برسل اهللا، وملا آمنوا برسل اهللا أولهم وعرفوا 
اإلميان : وآخرِهم آمنوا برساالم اليت حيملوا، واليت بلَّغوها إىل أممهم، وكان من مجلة تلك الرساالت

لة ما بلَّغوه أن أخربوا بالغيب؛ حيث إن الرسل صادقون، ويلزم تصديقهم فيما بلَّغوه، وكان من مج
مأمورون ومنهيون، وأخربوا : الناس بأم عبيد هللا وأن اهللا هو رم، وأخربوا الناس بأم متعبدون، يعين

بأن اخللق مثابون أو معاقبون، وأن هناك داراً أخرى غري هذه الدار، يالقون فيها جزاء أعماهلم، يالقون 
فصدق املؤمنون بذلك كله، وملا . وه وما قدموه يف هذه احلياة الدنيافيها الثواب أو العقاب، على ما عمل

صدقوا به ظهرت عليهم آثاره، فعند ذلك استعدوا لذلك اليوم، واستعدوا للقاء اهللا عز وجلَّ باألعمال 
يت الصاحلة اليت يعرفون أا سبيل النجاة، وأا زادهم يف اآلخرة، وحذروا من األعمال اليت توبقهم وال

هم الذين .. هم أهل الفطنة .. هم أهل الذكاء .. فهؤالء املؤمنون هم أهل العقول . تكون سبباً للعذاب
مل تقصر أنظارهم عند احلياة الدنيا، وال عند شهواا وملذاا، ومل يقصروا أفكارهم على شهوات 

عزائمهم، وتنافسوا يف البطون أو الفروج، وال على ما متيل إليه النفوس، بل مست مهمهم، وعلت 
األعمال اخلريية، واستعدوا للدار اآلخرة، وجعلوا دار الدنيا دار ممر وليست بدار مقر، وعربوها ومل 

  يعمروها، وجعلوا عمارم
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  .ومنافسام لآلخرة اليت هي دار البقاء، وهذا من مثرة إميام باليوم اآلخر
  مثرة اإلميان بالقدر وما يترتب عليه

…  
واإلميان . اإلميان بقضاء اهللا وقدره خريه وشره، وحلوه ومره، كله من اهللا: من مجلة ما أخربت به الرسل

بالقدر يدخل فيه اإلميان بعلم اهللا، حبيث يعتقد املسلم أن اهللا تعاىل عامل باألشياء قبل أن تقع، عامل مبا 
دليل هذا اإلميان أن الرب سبحانه و. يكون يف الوجود، وما كان، وما مل يكن لو كان كيف يكون

وتعاىل هو الذي يحدث ما يحدث يف هذا الكون، فال يحدثه إال وقد علمه، وعلم وقته وزمانه الذي 
حيصل فيه، وقد علم كيفية حصوله، فعلم عدد اخللق والتراب، وأبصر فلم يستر بصره حجاب، ومسع 



علم أعمال اخللق، وعلم عددهم، وعلم من يولد . .جهر القول وخفي اخلطاب، وعلم ما سوف حيدث 
. ومن ال يولد له، وعلم عمل كل مولود وما يختم له قبل أن يوجد، كل ذلك يعلمه اهللا سبحانه وتعاىل

آل [فاهللا بكل شيء عليم، يعلم السر والنجوى، ويعلم ما يدور يف الصدور عليم بِذَات الصدورِ 
ه األنفس وما توسوس به الصدور، فإذا علم املسلم بذلك فإنه حياسب ، ويعلم ما تكن]١١٩:عمران

، ]٢٨٤:البقرة[وإِنْ تبدوا ما في أَنفُِسكُم أَو تخفُوه يحاسبكُم بِه اللَّه : عليه إذا شاء، يقول اهللا تعاىل
لطاعة، وألَّا يتكلم إلَّا مبا فيه مصلحة، وهو حيمل اإلنسان على ألَّا حيدث نفسه إلَّا باخلري، وألَّا يهم إلَّا با

وأن يبتعد عن العقائد السيئة، وعن الوساوس واألوهام والتوهمات، وكذلك عن اهلمم السيئة، وبذلك 
قدرة اهللا، فإن الرب سبحانه قادر ال يعجزه : كذلك يدخل يف اإلميان بالقدر. يكون مؤمناً باهللا تعاىل

ما يريد، وال خيرج خملوق عن قدرته، وال يعجزه أي خملوق، فهو يعامل شيء، وال يكون يف الوجود إال 
من يشاء بدون أن يرده أحد، وينتقم ممن يشاء بدون أن حيتجب عنه حمتجب، وينتصر ممن عصاه، وينتقم 

  منه وهو عزيز ذو انتقام، ويحل مبن يشاء املثالت، وينزِل
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فإذا .  إذا شاء، ويوسع على من يشاء، ويضيق على من يشاءم العقوبات، ويرسل عليهم النكبات
كذلك أيضاً يؤمن مبا أصابه وما وقع له، . اعتقد املسلم ذلك اعتقد أن التصرف يف الكون له وحده

يا ليتين : فيعلم أن ما أصابه مل يكن ليخطئه، إذا أصابك شيء فاعلم أنه ليس منه مفر وال حميد، فال تقل
 أسلم من هذه املصيبة، بل تعلم أا مكتوبة عليك ال مفر منها، وإن كان الرب تقدمت أو تأخرت حىت

فإذا علمت أن هذه قدرة اهللا، فعليك أيضاً أن تعلم بأن قدرة اهللا اليت ال . سبحانه قد أمرك بأخذ احلذر
صي كما خيرج عنها شيء تدخل فيها الطاعات واملعاصي، فهو الذي قدر الطاعات وهو الذي قدر املعا

 نيعمأَج اكُمداَء لَهش ى]١٤٩:األنعام[يشاء، فَلَوفالذين علم اهللا فيهم اخلري . ؛ ولكنه سبحانه أمر و
امتثلوا ما أمرهم اهللا به، والذين علم فيهم السوء تركوا ما أُمروا به، فهؤالء العاصون هلم العقاب، وإن 

ء الذين أطاعوا هلم الثواب، وإن كان هو الذي وفقهم كان اهللا هو الذي خذهلم حبكمته وعدله، وهؤال
كذلك أيضاً ينبغي أن نعرف أن اخلري كله من اهللا، وأنه ال ينسب إليه الشر بوجه من . برمحته وفضله

لبيك وسعديك، واخلري كله بيديك، والشر ليس إليك، حنن : الوجوه، ومذكور يف تلبية احلاج أنه يقول
ومعلوم أن اهللا تعاىل هو الذي . الشر ليس إليك: فيقولون. لراغبون فيما لديكعبادك الوافدون إليك، ا

قدر اخلري والشر؛ ولكن صدوره من اهللا تعاىل ليس شراً، بل هو خري هلم، وإمنا يكون شراً بنسبته إىل 
 هذا العبد، فإذا قدر اهللا على هذا الكفر، وعلى هذا القتل، وعلى هذا الزنا، وعلى هذا اإلسكار، وعلى

السرقة، وحنو ذلك؛ فهي شر بالنسبة إىل العبد، وخري بالنسبة إىل تقدير اهللا تعاىل، فإنه هو الذي قدرها، 



  .وقدرها حىت يعلم أنه على كل شيء قدير، وأن ما شاء كان وما مل يشأ مل يكن
  ]٥١[شرح العقيدة الطحاوية 
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اصطالحية قد ختتلف باختالف موردها، ومن ذلك يف اللغة أمساء خصصها الشرع وجعل هلا مدلوالت 
  .مسميات اإلميان واإلسالم والكفر والفسوق والعصيان والنفاق، وغريها

  تفسري اإلسالم واإلميان
…  

والكتاب والسنة مملوءان مبا يدل على أن الرجل ال يثبت له حكم اإلميان : [قال الشارح رمحه اهللا تعاىل
أكثر من معىن الصالة والزكاة، فإن تلك إمنا فسرا السنة، واإلميان بني إال بالعمل مع التصديق، وهذا 

.. إِنما الْمؤمنونَ الَّذين إِذَا ذُكر اللَّه وجِلَت قُلُوبهم: معناه الكتاب والسنة، فمن الكتاب قوله تعاىل
..  آمنوا بِاللَّه ورسوله ثُم لَم يرتابواإِنما الْمؤمنونَ الَّذين: اآلية، وقوله تعاىل] ٢:األنفال[
فَال وربك ال يؤمنونَ حتى يحكِّموك فيما شجر بينهم ثُم ال يجِدوا : اآلية، وقوله تعاىل] ١٥:احلجرات[

فنفي اإلميان حىت توجد هذه الغاية، دل ] ٦٥:النساء[في أَنفُِسهِم حرجاً مما قَضيت ويسلِّموا تسليماً 
على أن هذه الغاية فرض على الناس، فمن تركها كان من أهل الوعيد، ومل يكن قد أتى باإلميان الواجب 

إن بني تفسري النيب صلى اهللا عليه وسلم اإلميان يف : وال يقال. الذي وعد أهله بدخول اجلنة بال عذاب
حديث وفد عبد القيس معارضة؛ ألنه فسر اإلميان يف حديث جربيل بعد حديث جربيل، وتفسريه إياه يف 

تفسري اإلسالم، فكان املعىن أنه اإلميان باهللا ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر، مع األعمال اليت 
ذكرها يف تفسري اإلسالم، كما أن اإلحسان متضمن لإلميان الذي قدم تفسريه قبل ذكره، خبالف 

القيس؛ ألنه فسره ابتداًء، مل يتقدم قبله تفسري اإلسالم، ولكن هذا اجلواب ال يتأتى حديث وفد عبد 
: ومما يسأل عنه. على ما ذكره الشيخ رمحه اهللا من تفسري اإلميان، فحديث وفد عبد القيس مشكل عليه

 صلى اهللا أنه إذا كان ما أوجبه اهللا من األعمال الظاهرة أكثر من اخلصال اخلمس اليت أجاب ا النيب
  عليه
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: إن اإلسالم هذه اخلصال اخلمس؟ وقد أجاب بعض الناس: وسلم يف حديث جربيل املذكور، فلم قال
بأن هذه أظهر شعائر اإلسالم وأعظمها، وبقيامه ا يتم استسالمه، وتركه هلا يشعر باحنالل قيد 



اخلمسة، واإلميان فسر باألركان الستة اليت اإلسالم فسر باألعمال الظاهرة اليت هي األركان ]. انقياده
هي العقائد، وعلى هذا فإذا اجتمع اإلسالم واإلميان فسر اإلميان باألعمال العقدية الغيبية، وفسر 

أن اإلسالم يستدعي االستسالم الذي هو اإلذعان، فالذي : وسبب التسمية. اإلسالم باألعمال الظاهرة
ؤدي احلج مذعن ظاهراً، وكذا الذي يصوم ويزكي ويتشهد مذعن يقيم الصالة مذعن ظاهراً، والذي ي

وأما األمور العقدية القلبية فهذه خفية، تستدعي أدلة قوية، مث بعد ذلك ترتكز يف . وخاضع ومتواضع
النفس، وتكون آثارها األعمال الصاحلة، وقد مر بنا أنه صلى اهللا عليه وسلم ملا جاءه وفد عبد القيس 

 باإلميان باهللا، أتدرون ما اإلميان باهللا؟ شهادة أن ال إله إال اهللا، وأن حممداً رسول اهللا، آمركم: (قال هلم
، فأمرهم بأركان اإلسالم وفسر ا اإلميان؛ )وتقيموا الصالة، وتؤتوا الزكاة، وتؤدوا من الغنيمة اخلمس 

 اقتصر على اإلميان دخلت فيه وذلك ألنه مل يفسر هلم اإلسالم، فجعل اإلميان هو األعمال الظاهرة، فإذا
األعمال الظاهرة والباطنة، وإذا اقتصر على اإلسالم دخلت فيه األعمال الظاهرة والباطنة، وإذا اجتمعا 

اهللا تعاىل ذكر اإلميان وأدخل فيه األعمال الظاهرة، فجعل . فسر اإلسالم بالظاهرة واإلميان بالباطنة
فَال وربك ال : كذلك قال يف آية سورة النساء. ال اإلميان من خص-وهو من األعمال الظاهرة-اجلهاد 

 مهنيب رجا شيمف وككِّمحى يتونَ حنمؤفجعل حتكيم الشريعة وحتكيم النيب صلى اهللا ] ٦٥:النساء[ي
ى أن عليه وسلم العالمة الواضحة لإلميان، فمن مل جيعل الرسول هو احلكم فليس مبؤمن، فهذا دليل عل

  األعمال تدخل يف مسمى اإلميان، وإذا اقتصر على اإلميان دخلت فيه األعمال الظاهرة
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أما اإلسالم فيفسر باإلعمال الظاهرة؛ ألا عالماته، ومعلوم أن . والباطنة؛ وذلك ألا نتيجته ومثرته
ا وأصوهلا، وإذا األعمال الظاهرة ليست هي اخلمس فقط، ولكن هذه اخلمس هي دعائمها وأسسه

الشهادتان والصالة والزكاة والصوم : حافظ عليها املسلم حافظ على غريها، فاألركان اخلمسة الظاهرة
واحلج، هذه أسس اإلسالم وعموده ودعائمه وأركانه اليت يتكون منها، واليت يقوم عليها، ولكن هناك 

وقد ذكرنا أم . تاج إىل مكمالتخصال أخرى تعترب مكمالت، فألجل ذلك إذا أتى ذه األركان اح
، فمثله بالبناء، وأنتم )بين اإلسالم على مخس: (ضربوا مثالً لإلسالم بالبناء، قال صلى اهللا عليه وسلم

تعرفون أن البناء البد أن يكون له زوايا، فجعل األركان هذه هي الزوايا اليت يتكون منها، وهي احليطان 
ركانه ال يتم إال ا، فهذا املكان ال يتم إال إذا تكاملت زواياه املتقابلة، األربعة املتقابلة، وهذه تعترب أ

فلو . ولكن دون ذلك حيتاج إىل تكملة بقية اخلصال اليت هي إما أفعال وإما أقوال وهي مبرتلة املكمالت
، وحيتاج حيتاج إىل أبواب: إنه حيتاج إىل تكملة: بنيت حيطان املسجد فقط دون إمتام بقية املسجد لقلنا

إىل نوافذ، وحيتاج إىل إنارة، وحيتاج إىل وية، وحيتاج إىل فرش، وحيتاج إىل سرج، وحيتاج إىل مرافق 



ومتكئات وما أشبه ذلك، فكذلك اإلسالم حباجة إىل اجلهاد، وحباجة إىل األعمال الصاحلة، وحباجة إىل 
 السرقة، وترك الفساد بأنواعه وما ترك القتل، وترك الزنا، وترك الشرك، وترك: ترك املنكرات كلها

أشبه ذلك، وكذلك حيتاج إىل بر الوالدين، وإحسان اجلوار، وصلة األرحام، وبذل السالم، وتشميت 
فالذي . العاطس، وعيادة املريض، واتباع اجلنائز وما أشبه ذلك، وال شك أن هذه من خصال اإلميان

ائت بالبقية حىت : ستدعي اخلمسة غريها، فيقال لهيأيت باألركان اخلمسة، يطلب منه تكميل ذلك بأن ت
  . ......تكون بذلك قد كملت اإلسالم

  اإلسالم ليس منحصراً يف األركان اخلمسة وإمنا هي دعائمه
…  

)٢/٤٩١(  

  

والتحقيق أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ذكر الدين الذي هو استسالم العبد : [قال الشارح رمحه اهللا
جيب هللا عبادة حمضة على األعيان، وجيب على كل من كان قادراً عليه ليعبد اهللا لربه مطلقاً، الذي 

خملصاً له الدين، وهذه هي اخلمس، وما سوى ذلك فإمنا جيب بأسباب مصاحل، فال يعم وجوا مجيع 
: الناس، بل إما أن يكون فرضاً على الكفاية كاجلهاد واألمر باملعروف والنهي عن املنكر، وما يتبع ذلك
من إمارة وحكم وفتيا وإقراء وحتديث وغري ذلك، وإما أن جيب بسبب حق اآلدمي، فيختص به من 

: وجب له وعليه، وقد يسقط بإسقاطه من قضاء الديون ورد األمانات والغصوب، واإلنصاف من املظامل
واجب من من الدماء واألموال واألعراض، وحقوق الزوجة واألوالد وصلة األرحام، وحنو ذلك، فإن ال

ذلك على زيد غري الواجب على عمرو، خبالف صوم رمضان وحج البيت والصلوات اخلمس والزكاة، 
فإن الزكاة وإن كانت حقاً مالياً فإا واجبة هللا، واألصناف الثمانية مصارفها، وهلذا وجبت فيها النية، 

عباد ال يشترط هلا النية، ولو أداها ومل جيز أن يفعلها الغري عنه بال إذنه، ومل تطلب من الكفار، وحقوق ال
وما جيب حقاً هللا تعاىل كالكفارات هو بسبب من . غريه عنه بغري إذنه برئت ذمته، ويطالب ا الكفار

العبد، وفيها معىن العقوبة، وهلذا كان التكليف شرطاً يف الزكاة، فال جتب على الصغري وانون عند أيب 
: جييب الشارح هنا عن سؤال مقدر تقديره]. ، على ما عرف يف موضعهحنيفة وأصحابه رمحهم اهللا تعاىل

اإلسالم أن جتاهد يف : ملاذا اقتصر يف اإلسالم على األركان اخلمسة ومل يذكر بقية اخلصال؟ أي أنه مل يقل
سبيل اهللا، وأن تأمر باملعروف وأن تنهى عن املنكر، وأن تصل رمحك، وأن ترب والديك، وأن حتسن إىل 

نك، وأن حتب املسلمني، وأن تسلم على من سلم عليك، وأن تعود املرضى، وأن تتبع جنائز املوتى جريا
إن من : وحنو ذلك، ملاذا مل يذكر هذه اخلصال يف اإلسالم؟ وملاذا مل يذكر املتروكات؟ ملاذا مل يقل

  اإلسالم أن تترك الزنا، وأن



)٢/٤٩٢(  

  

سرقة، وأن تترك الغيبة والنميمة، وأن تترك اخليانة واإلمث، تترك القتل، وأن تترك الشرك، وأن تترك ال
ال شك : نقول! وأن تترك السباب والفحشاء وما أشبه ذلك؟ فلماذا مل يذكر هذه األشياء يف اإلسالم؟

أن هذه من خصال اإلسالم سواء كانت أفعاالً كاألمر باملعروف والنهي عن املنكر، واحلب يف اهللا 
والء له والرباء له، وما أشبه ذلك أو كانت من التروك، كترك املنكرات واملعاصي والبغض يف اهللا، وال

وحنوها، ال شك أا من خصال اإلسالم، ولكن جياب عنها مبا أجاب به الشارح، فاألركان اخلمسة 
تستدعي غريها، وال شك أن الصالة تنهى عن الفحشاء واملنكر، فإذا حافظ العبد عليها فإا حتبب إليه 
األعمال اخلريية، فتراه حيب النفقة يف سبيل اهللا، وتراه حيب اخلري، وحيب أهل اخلري، وتراه يتعلم العلم 

ويعلمه، وتراه يأمر باملعروف وينهى عن املنكر، ويرب والديه، ويبذل السالم للعامل، ويأمر مبا يصلح 
ن إىل املماليك وما أشبه ذلك، املسلمني، ويفشيه فيما بينهم، وتراه يصل الرحم وحيسن اجلوار، وحيس

وتراه يبتعد عن املنكرات؛ ألن صالته تنهاه، فتراه حيفظ لسانه، وحيفظ عينيه عن النظر للحرام، وحيفظ 
أذنيه عن مساع املالهي وما أشبه ذلك، وحيفظ يديه عن البطش باآلثام وحنو ذلك، وحيفظ قدميه عن 

ه أمرته باخلري وته عن الشر، فالصالة سبب من األسباب املشي ما إىل ما حرم اهللا، ملاذا؟ ألن صالت
أن هذه اخلصال قد ال جتب على كل فرد، : وهناك أيضاً جواب ثاين وهو. جعلته حيب اخلري ويكثر منه

خبالف الصالة فإا واجبة على كل فرد، والزكاة على كل فرد توافرت فيه شروطها، والصوم على كل 
تطيع، أما اجلهاد فإنه على القادر، وهو فرض كفاية إذا قام به من يكفي فرد، واحلج على كل فرد مس

سقط عن الباقني، وكذلك األمر باملعروف والنهي عن املنكر إذا قام به من يكفي سقط عن الباقني، 
وكذلك األمور اليت تتعلق بالغري، فمثالً بذل السالم فرض كفاية، فلو سلم واحد من عشرة كفى، وإذا 

  من العشرة كفى، وكذلكرد واحد 

)٢/٤٩٣(  

  

اخلصال اخلريية ال جتب على كل أحد، فقد ال جيب على كل أحد أن يرب أو يصل، أو ما أشبه ذلك، 
أن هناك : ومن األجوبة أيضاً. فوجوا إمنا هو على الشخص الذي اتصف بتلك الصفات، فهذا جواب

عليه بإجياب نفسه، كالكفارات والنذور اليت أعماالً ال جتب على اإلنسان بإجياب الشرع، وإمنا جتب 
إذا أوجب على نفسه أضحية، أو أوجب على نفسه صدقة، اعترب هذا مما : أوجبها على نفسه، مثالً

أوجبه على نفسه ومل يوجبه عليه الشرع، إمنا الشرع سن له الصدقة، وسن له األضحية، وسن له أنواع 
رات األميان وما أشبهها، فهذه ال جتب على كل فرد، إمنا جتب الرب املتعدية، أما كفارات النذور، وكفا



الناذر هو الذي أوجب على : إذاً. على من أوجبها على نفسه، أو أتى بالسبب الذي أوجبه على نفسه
نفسه كفارة ميني إذا مل يف بنذره، واحلالف هو الذي أوجب على نفسه كفارة إن حنث، واملظاهر هو 

ى نفسه، وهكذا كفارة القتل، وهكذا كفارة الوطء يف ار رمضان وما أشبه الذي أوجب الكفارة عل
وبكل حال فإن األشياء اليت يكلف ا اإلنسان . ذلك، ال شك أن هذه إمنا أوجبها اإلنسان على نفسه

إما أن تكون من اخلصال اخلريية اليت ليست واجبة ولكنها مشروعة وفيها أجر كاألذكار، واألدعية، 
القرآن، واالعتكاف يف املساجد، واإلتيان بالنوافل قبل الصلوات وبعدها، وأنواع التطوعات، وقراءة 

وكذلك أنواع الصدقات البعيدة عن الواجب الذي هو الزكاة، وما أشبه ذلك؛ فهذه خصال خريية 
 التروك وأما. حيبها الشرع، وحبه هلا يظهر أا طاعة، فإذا علم أا طاعة وأن اهللا حيبها أكثر منها

واحملرمات فإن الذي يتركها هو الذي يعرف عاقبتها، ويعرف اآلثام اليت تترتب عليها، فإذا علم العبد 
أن اهللا تعاىل يعاقبه على الشرك ويعاقبه على القتل وعلى الزنا وعلى املسكرات واملخدرات وحنوها، 

حنو ذلك، ويعاقبه على أكل احلرام ويعاقبه على القذف وعلى السباب والشتم واللعن والغيبة والنميمة و
  كأكل الربا وأخذ الرشا واملعامالت احملرمة وما أشبه ذلك، ويعاقبه

)٢/٤٩٤(  

  

على مساع الغناء واللهو وما أشبه ذلك؛ تركها، وهذه أيضاً ليست من الضروريات، فليس كل أحد 
نم ويسب ويكذب، وليس كل يتعامل باملعامالت احملرمة، وليس كل واحد مضطراً إىل أن يغتاب وأن ي

واحد مضطراً إىل أن يرى الصور واملالهي، وينظر إىل العورات وما أشبه ذلك، وليس كل واحد 
. مضطراً إىل أن يسمع الغناء واللهو والباطل والكالم السيئ وما أشبه ذلك، فليست من الضروريات

لى النهي عنها، وعلى الزجر والعقوبة ملا كان فيها مفاسد، وليس فيها مصاحل، واإلسالم مشتمل ع: فإذاً
عليها؛ وجب على املسلم أن يتركها، فإذا أسلم العبد وعرف أن هذه اخلصال اليت هي أركان اإلسالم 
هي السبب يف أنه مسلم، عرف أن اإلسالم ال جيتمع هو وضده، وأن اإلسالم ينهى عن اآلثام؛ فاجتنب 

  .بذلك يتم إسالمه وإميانهاآلثام كلياً، واستكثر من الطاعات كلياً، و
  اإلميان بالقدر خريه وشره

…  

)٢/٤٩٥(  

  



تقدم قوله صلى اهللا ). والقدر خريه وشره وحلوه ومره من اهللا تعاىل: (وقوله: [قال الشارح رمحه اهللا
 ما قُلْ لَن يصيبنا إِالَّ: ، وقال تعاىل)وتؤمن بالقدر خريه وشره(عليه وسلم يف حديث جربيل عليه السالم 

وإِنْ تصبهم حسنةٌ يقُولُوا هذه من عند اللَّه وإِنْ تصبهم سيئَةٌ : ، وقال تعاىل]٥١:التوبة[كَتب اللَّه لَنا 
، ]٧٨:النساء[نَ حديثاً يقُولُوا هذه من عندك قُلْ كُلٌّ من عند اللَّه فَمالِ هؤالِء الْقَومِ ال يكَادونَ يفْقَهو

فإن . اآلية] ٧٩:النساء.. [ما أَصابك من حسنة فَمن اللَّه وما أَصابك من سيئَة فَمن نفِْسك: وقوله تعاىل
فَمن نفِْسك : وبني قوله] ٧٨:النساء[كُلٌّ من عند اللَّه : كيف اجلمع بني قوله تعاىل: قيل
اخلصب واجلدب والنصر واهلزمية كلها من ]: ٧٨:النساء[كُلٌّ من عند اللَّه : قوله: ؟ قيل]٧٩:النساء[

ما أصابك من سيئة من اهللا فبذنب نفسك عقوبة لك، : أي] ٧٩:النساء[فَمن نفِْسك : عند اهللا، وقوله
يدل على ذلك ما روي عن ابن ] ٣٠:الشورى[م وما أَصابكُم من مصيبة فَبِما كَسبت أَيديكُ: كما قال

واملراد باحلسنة هنا ) وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأنا كتبتها عليك: (عباس رضي اهللا عنهما أنه قرأ
احلسنة ما : احلسنة الطاعة، والسيئة املعصية، وقيل: النعمة، وبالسيئة البلية، يف أصح األقوال، وقد قيل

 ما أصابه يوم أحد، والقول األول شامل ملعىن القول الثالث، واملعىن الثاين ليس أصابه يوم بدر، والسيئة
مراداً دون األول قطعاً، ولكن ال منافاة بني أن تكون سيئة العمل وسيئة اجلزاء من نفسك، مع أن 
يئات اجلميع مقدر، فإن املعصية الثانية قد تكون عقوبة األوىل، فتكون من سيئات اجلزاء، مع أا من س

  ]. ......العمل، واحلسنة الثانية قد تكون من ثواب األوىل، كما دل على ذلك الكتاب والسنة
  احلسنة والسيئة من اهللا

…  

)٢/٤٩٦(  

  

] ٧٨:النساء[قُلْ كُلٌّ من عند اللَّه : املصائب واحلسنات والسيئات كلها مقدرة من اهللا، فاهللا تعاىل يقول
بة ومقدرة من اهللا، لو شاء اهللا ما حصلت هذه العقوبات وحنوها، وال احلسنة والسيئة كلها مكتو

احلسنة هنا تدخل فيها . حصلت هذه اآلفات وما أشبهها، فهي من اهللا خلقاً وتكويناً وقضاًء وقدراً
األعمال الصاحلة، فما عملت من أعمال صاحلة فاهللا هو الذي أقدرك عليها، وتدخل فيها اخلريات 

ابك من نعمة، وما أصابك من صحة ومن ثروة ومن خصب ومن أمن ورخاء، وما احلسية، فما أص
أصابك من نعمة مال أو ولد أو فرح أو بشر وسرور، ما أصابك من هذا كله فهو من اهللا، وقد جعل 

 اللَّه والَّذين هاجروا في: اهللا تعاىل ذلك ثواباً على األعمال واحلسنات اليت يعملها العبد، قال اهللا تعاىل
لنعطينهم يف الدنيا حسنة؛ وذلك ألم : أي] ٤١:النحل[من بعد ما ظُلموا لَنبوئَنهم في الدنيا حسنةً 

أتوا باألسباب اليت هي اإلميان واألعمال الصاحلة، إما احلسنة اليت هي خريات أخروية أو خريات دنيوية 



لى عمله، فأنت أيها املؤمن التقي والعبد الصاحل إذا أصلحت عملك فهي من اهللا، وهي أيضاً جزاء له ع
: جازاك اهللا تعاىل حبسنات يف الدنيا، وحبسنة يف اآلخرة، وهلذا كان من دعاء النيب صلى اهللا عليه وسلم

الصحة والنعمة والرفاهية والنصر : ، فاحلسنة يف الدنيا)ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة(
فما أصابك من حسنة فمن اهللا، . مكني واخلريات احملبوبة يف النفوس، واحلسنة يف اآلخرة هي اجلنةوالت

هو الذي أنعم ا عليك، وهو الذي تفضل ا عليك، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، ما أصابك من 
هم أو من غم، ما أصابك من جوع أو من عري، ما أصابك من مرض أو من حزن، ما أصابك من 
خوف أو قلق واضطراب وفقر وفاقة، أو من مرض وموت وفراق حبيب وما أشبه ذلك، فاعلم أنه 

عقوبة على سيئة اقترفتها، أو أنه حمنة لك واختبار، فإذا كان عندك شيء من النقص أو من الضعف يف 
  إميانك فسبب هذه

)٢/٤٩٧(  

  

أَولَما أَصابتكُم : صحابة يف غزوة أحدالسيئة اليت أصبت ا صادر عن نفسك، وهلذا قال اهللا تعاىل لل
 فُِسكُمأَن دنع نم وذَا قُلْ هى هأَن ما قُلْتهثْلَيم متبأَص ةٌ قَديبصمن عند أنفسكم ] ١٦٥:آل عمران[م

عملتم عمالً حصل به هذا : بسبب فعلكم سلط عليكم هذا العدو، فهو من عند أنفسكم، أي: أي
  .طالتسلي

  الواجب على املسلم إذا أصابته حسنة أو سيئة
…  

ال شك أن اإلنسان إذا ابتلي باحلسنة فعليه أن يشكر، وإذا ابتلي بالسيئة فعليه أن يصرب، فإذا أصابته 
النعمة والرخاء والثروة والغناء وكثرة املال والولد والصحة والرفاهية واخلريات اليت تسره وجتلب له 

 يعتقد أن هذا لكرامته، بل يعتقد أنه ابتالء من اهللا له، إما أنه جزاء على أعمال احلياة السعيدة فال
عملها، وثواب حلسنات عملها، فيكون قد عجلت له حسناته، فإن الصحابة رضي اهللا عنهم كانوا 

واخلريات والرفاهية اليت . خنشى أن تكون طيباتنا عجلت لنا: خيافون إذا وسعت عليهم الدنيا ويقولون
يها الناس اآلن قد تكون حسنام وأعماهلم الصاحلة عجلت هلم، وال يبقى هلم يف اآلخرة ثواب، وميكن ف

أن تكون هذه احلسنات والنعم والرخاء اليت أعطيها الناس يف هذه األزمنة جزاء على أعماهلم الصاحلة، 
يا، وال ينقص ثوام يف اآلخرة، مع ادخار األجر هلم، فاهللا تعاىل يثيب الصاحلني واملؤمنني بثواب يف الدن

حسنة الدنيا وحسنة اآلخرة، وميكن أن تكون هذه اخلريات، وهذه النعم اليت : فيجمع هلم بني احلسنتني
أصاا الناس يف هذه األزمنة، وهذه التوسعة والرفاهية والنعم ابتالء، فإن اهللا تعاىل يبتلي باخلري كما 

لي بالسيئات، فاالبتالء باحلسنات ألجل أن يظهر من العبد هل يبتلي بالشر، فيبتلي باحلسنات ويبت



هذَا من فَضلِ ربي ليبلُونِي أَأَشكُر أَم أَكْفُر : يشكر أم يكفر، كما حكى اهللا تعاىل عن سليمان أنه قال
  فإذافهذه النعم اليت فتحت علينا من فضل اهللا علينا ليبتلينا هل نشكر أم نكفر، ]. ٤٠:النمل[

)٢/٤٩٨(  

  

عرفنا أا من اهللا شكرنا، وإذا عرفنا أا حباجة إىل شكر استعملناها فيما حيبه اهللا تعاىل، وبذلك تثبت، 
أما الذين اخندعوا ا، واعتقدوا أن ذلك . وبذلك نكون من الشاكرين هلا، فهذا هو االبتالء باخلريات

 تعجلوا ثواب أعماهلم يف الدنيا، واعتقدوا أن ما فتح دليل على كرامتهم، فإم هم احملرومون، هم الذين
عليهم وما أمدهم اهللا به دليل على كرامتهم، وعلى فضلهم، وعلى شرفهم، وعلى رفعة مرتلتهم وحنو 

] ٧٨:القصص[إِنما أُوتيته علَى علْمٍ عندي : ذلك، وقد وقع هذا لألولني، فحكى اهللا عن قارون أنه قال
على شرف، أوتيته على مرتلة رفيعة، أو أوتيته ألين حمبوب وحمظوظ عند اهللا، وهلذا قَالَ أوتيته : أي

هؤالء هم ] ٧٩:القصص[الَّذين يرِيدونَ الْحياةَ الدنيا يا لَيت لَنا مثْلَ ما أُوتي قَارونُ إِنه لَذُو حظٍّ عظيمٍ 
 يعطي الدنيا من حيب ومن ال حيب، وال يعطي اآلخرة إال من الذين نظرم دنيوية، ومل يعلموا أن اهللا

فإذا عرف العبد أن االبتالء باخلريات ليس دليالً على الكرامة، بل إما أنه حلسنات عملها فيثاب . حيب
عليها يف الدنيا وال يبقى له يف اآلخرة شيء، وإما أنه ألجل أن خيترب هل يشكر أم يكفر، وإما أنه تعجيل 

ة عليه يف الدنيا، وال ينقص أجره يف اآلخرة، فإذا شكر اهللا تعاىل علم كيف يقابل احلسنات أو توسع
  .الدنيوية

  أسباب املصائب واالبتالءات
…  

)٢/٤٩٩(  

  

إذا أصاب اإلنسان سيئة دنيوية، مصيبة أو بالء أو مرض أو فقر أو فاقة أو موت قريب، أو حزن أو 
أو تسليط أعداء، أو ما أشبه ذلك، فما سبب ذلك؟ ال شك خوف، أو تشريد وتفريق، أوب وسلب، 

إما أن يكون ذلك تكفرياً للسيئات، فاملؤمن يبتلى، فإذا كانت عنده سيئات : أنه يدخل يف هذه األمور
إن عظم اجلزاء مع عظم : (سلط اهللا عليه املرض، وسلط اهللا عليه اخلوف وحنو ذلك، كما يف احلديث

أن : السبب الثاين. ، هذا سبب)أشد الناس بالء األنبياء مث األمثل فاألمثل: (اً، ويف احلديث أيض)البالء
هذه املصائب واآلفات اليت تصيب اإلنسان قد تكون متحيصاً وتكفرياً للسيئات اليت اقترفها، وذلك ألنه 

ظهر من أنه ابتالء وامتحان لي: السبب الثالث. قد ال يأيت حبسنات متحوها، فيسلط اهللا عليه األمراض



ولَنبلُونكُم حتى نعلَم الْمجاهدين منكُم والصابِرِين ونبلُو أَخباركُم : يصرب وممن جيزع، قال اهللا تعاىل
ات وبشر ، ولَنبلُونكُم بِشيٍء من الْخوف والْجوعِ ونقْصٍ من اَألموالِ واَألنفُسِ والثَّمر]٣١:حممد[

 ابِرِين١٥٥:البقرة[الص[ فُِسكُمأَنو كُمالوي أَمنَّ فلَوبلَت ،]هذه املصائب هي : إذاً]. ١٨٦:آل عمران
بسبب الناس، سيئات اقترفوها، أو أعمال قصروا فيها، أو حنو ذلك، فالسبب منهم، واهللا تعاىل قد 

ذه األشياء حىت خيترب قوة إميا م وصربهم، وحىت يرفع درجات الصابرين، وحىت يكفر عنهم يبتليهم
ما : فهذا ما ورد يف معىن قوله. بعض سيئام، أو يكون هذا االبتالء اختباراً ليظهر من يشكر ممن جيزع

 فِْسكن نفَم ئَةيس نم كابا أَصمو اللَّه نفَم ةنسح نم كاب٧٩:النساء[أَص.[  
  ]٥٢[دة الطحاوية شرح العقي

تنقسم الذنوب إىل كبائر وصغائر، وقد بني العلماء ضابط الكبرية، والفرق بينهما وبني الصغائر، 
  .وحذروا من التهاون بالصغائر، وبني أحكامها وما يترتب عليها

)٢/٥٠٠(  

  

  املوحدون ال خيلدون يف النار وإن دخلوها
…  

 يف النار، وإن دخلوها فإم خيرجون منهم، واملراد الذين أم ال خيلدون العصاة: من عقيدة أهل السنة
ماتوا وهم مصرون على بعض الذنوب الكبرية اليت ورد فيها وعيد، وأما اخلوارج فتمسكوا بأحاديث 

وبنصوص فيها وعيد شديد ملن عمل ذنباً أو كبرية، فأخرجوهم من دائرة اإلسالم وأدخلوهم يف الكفر، 
أما املعتزلة فأخرجوهم من اإلسالم ومل يدخلوهم يف . م مبجرد ارتكاب الذنبواستحلوا دماءهم وأمواهل

الكفر، وجعلوهم يف مرتلة بني الكفر واإلميان، وحكموا خبلودهم يف النار مبوجب النصوص اليت فيها 
إم حتت مشيئة اهللا إن شاء غفر هلم ذنوم وأدخلهم اجلنة من أول وهلة، : وأهل السنة قالوا. وعيد

إن شاء أدخلهم النار تطهرياً هلم ملا اقترفوه من الذنوب، ما ميحصون ويهذبون وينقون خيرجون من و
النار ويدخلون اجلنة، فمنهم من يكون بقاؤه يف النار ألوفاً من السنني، ومنهم من ال يبقى فيها إال قليالً، 

م أو بدعهم، ومآهلم إىل اجلنة، ولو بعد مدة؛ وذلك ألم من أهل اإلميان، ومن أهل على قدر ذنو
فكيف حنمل النصوص . التوحيد، ومن أهل التصديق، وإن كان معهم شيء من الذنوب اليت اقترفوها

اليت فيها الوعيد بعدم دخول اجلنة لبعض العصاة؟ وردت أحاديث كثرية وآيات ظاهرة الداللة يف أن 
ال : (ون اجلنة، مثل قوله صلى اهللا عليه وسلمالعصاة يف النار، سواء خيلدون فيها أو يدخلوا، أو حيرم

، وكقوله صلى اهللا )ال يدخل اجلنة من كان يف قلبه مثقال ذرة من كرب: (، ومثل قوله)يدخل اجلنة منام
إن من : (، ومثل قوله)ليس منا من لطم اخلدود، وشق اجليوب، ودعا بدعوى اجلاهلية: (عليه وسلم



، ومثل اآليات قول اهللا )نجى برجيع دابة أو عظم فإن حممداً بريء منهعقد حليته، أو تقلد وتراً، أو است
إِنَّ الَّذين يرمونَ الْمحصنات الْغافالت الْمؤمنات لُعنوا في الدنيا واآلخرة ولَهم عذَاب عظيم : تعاىل
  ومن: ، وكقوله]٢٣:النور[

)٣/١(  

  

ئموي لِّهِموي بِئْسو منهج اهأْومو اللَّه نبٍ مضاَء بِغب فَقَد ئَةزاً إِلَى فيحتم الٍ أَوتقفاً لرحتإِالَّ م هربد ذ
 ريصومثل قوله يف آكل الربا]١٦:األنفال[الْم ، : لَفا سم ى فَلَههفَانت هبر نظَةٌ معوم اَءهج نفَم هرأَمو

من عاد إىل التعامل : يعين] ٢٧٥:البقرة[إِلَى اللَّه ومن عاد فَأُولَئك أَصحاب النارِ هم فيها خالدونَ 
بالربا، فتوعدهم بأم من أصحاب النار مبجرد أكلهم الربا، والربا إمنا هو من الكبائر ال من الكفر 

ومن يقْتلْ مؤمناً متعمداً فَجزاؤه جهنم خالداً فيها : فس، قال تعاىلوالشرك، وكذلك الوعيد يف قتل الن
متسك ذه النصوص الوعيدية من القدرية واخلوارج، وجعلوها نصاً يف أن العاصي ]. ٩٣:النساء[

يها عدم اخلروج من املصر على املعصية ال خيرج من النار، بل يدخل فيها وخيلد، ومتسكوا باآليات اليت ف
كُلَّما : ، وكقوله]٣٧:املائدة[يرِيدونَ أَنْ يخرجوا من النارِ وما هم بِخارِجِني منها : النار كقوله تعاىل

ارِ وما هم بِخارِجِني من الن: ، وكقوله]٢٢:احلج[أَرادوا أَنْ يخرجوا منها من غَم أُعيدوا فيها 
هذه النصوص فيها وعيد شديد، : وأهل السنة يقولون. هذا ما متسك به الوعيدية] ١٦٧:البقرة[

فنجريها على ظاهرها ليكون أبلغ يف الزجر، لتكون زاجرة عن املعاصي، وذلك ألن التهاون باملعاصي 
دها ونستدل يعترب ذنباً أكرب من فعلها، فألجل ذلك ال نتأوهلا حىت تكون زاجرة، بل نؤيدها ونؤك

باألخبار األخرى، وباألحاديث الكثرية اليت فيها الوعيد الشديد على الذنوب، واليت فيها إهالك اهللا 
تعاىل ملن أذنب أي ذنب، أو ملن ارتكب أي منكر، ولو تتبعنا ذلك لوجدنا فيه أحاديث كثرية تدل عليه، 

اجلواب الكايف ملن : يم يف كتابه الذي مساهومن أراد أن يتوسع فيها فليقرأ األحاديث اليت ذكرها ابن الق
  سأل

)٣/٢(  

  

عن الدواء الشايف، حيث أورد يف أوله أحاديث كثرية وأدلة كثرية تدل على أن اهللا تعاىل يعاقب على 
فاستدل مثالً مبا روي يف بعض . الذنوب، ولو مل تصل إىل الكفر، وأنه بسبب الذنوب أهلك أقواماً

أين مهلك من قومك ستني ألفاً من شرارهم وأربعني : (ىل نيب من أنبياء بين إسرائيلأن اهللا أوحى إ: اآلثار
إم مل يغضبوا لغضيب، وكانوا : هؤالء األشرار فما بال األخيار؟ قال! يا رب: ألفاً من خيارهم، قال



رار ، فعاقب األخيار يف الدنيا باهلالك، ومل يكن هلم ذنب إال جمالسة األش)جيالسوهم ويؤانسوهم
ومؤاكلتهم، ومل يذكر ذنب األشرار هل وصل إىل الكفر أو أنه من املعاصي، وإذا كان من املعاصي فهو 

وروي أن ربنا . دليل واضح على أن العصاة متوعدون باهلالك يف الدنيا، وبالعذاب أو الوعيد يف اآلخرة
ن، مل يعصك طرفة عني، فيهم عبدك فال! يا رب: سبحانه أمر جربيل أن خيسف بقرية كذا وكذا، فقال

به فابدأ وأمسعين صوته، فإنه مل يتمعر وجهه يفَّ قط، فأمر بإهالكه، مع أنه مل يذكر له ذنباً إال أنه ال : فقال
فإقرار العصاة، وعدم الغضب . يغار هللا، وال يتمعر وجهه يف ذات اهللا، وذلك دليل على أن هذا ذنب

نه ملا مل يغضب لغضب اهللا استحق أن يرتل عليه من الوعيد لذات اهللا، ذنب، ولو مل يعمل الذنب، ولك
والعذاب ما نزل على املعذبني، وهذا يدل على أن أهل املعاصي على خطر يف الدنيا وعلى خطر يف 

ولو مل يكن إال أثر ذلك الغضب عليهم يف اآلخرة، لو مل يكن للعصاة عقوبة إال أم إذا غضب . اآلخرة
وكذلك .  يف الدنيا بأي انتقام، ولو مل يصل ذنبهم إىل الكفر؛ فحري م أن يتوبوااهللا عليهم انتقم منهم

من آثار غضب الرب عليهم أن يدخلهم دار العذاب، وهي النار، ولو مل يدخلوها إال ساعة الحترقوا، 
ها، فكيف مبا روي أم ميكثون فيها عشرات السنني ورمبا مئات السنني أو ألوف السنني وهم يعذبون في

على قدر ذنوم كباراً وصغاراً، وال شك أن هذا عذاب شديد لو اقتصر على عذام ساعة لكان أوىل 
  م أال يقترفوا ذنباً،

)٣/٣(  

  

وملا جاءت هذه األحاديث وهذه اآلثار يف وعيدهم كان . وأال يصروا على معصية أياً كانت تلك املعصية
إنا خناف عليكم، ال نأمن عليك أيها : ة، فنقول للعصاةأنا خناف على العصا: من عقيدة أهل السنة

العاصي نقمة اهللا، ال نأمن عليك عذابه، ال تأمن أيها العاصي أن يأخذك اهللا على غرة وغفلة، ال تأمن أن 
لو توعدين اهللا إذا : (يعذبك أي عذاب، حىت ولو كان عذاباً تظنه هيناً، روي عن بعض السلف أنه قال

يستحق أن أهرب من املعصية حىت ال أحبس : أي)  يف احلمام لكان ذلك وعيداً شديداًعصيته أن حيبسين
يف احلمام، فكيف باحلبس يف النار اليت تلتهب وتشتد على أهلها، إِذَا رأَتهم من مكَان بعيد سمعوا لَها 

ال تدعوا الْيوم ثُبوراً واحداً * قَرنِني دعوا هنالك ثُبوراً وإِذَا أُلْقُوا منها مكَاناً ضيقاً م* تغيظاً وزفرياً 
، كُلَّما أُلْقي فيها فَوج سأَلَهم خزنتها أَلَم يأْتكُم نذير ]١٤-١٢:الفرقان[وادعوا ثُبوراً كَثرياً 

ذاب النار؛ فال شك أنه حيمل املؤمن املصدق فإذا كان هذا وعيد ذا العذاب الذي هو ع] ٨:امللك[
. على اهلرب من أسباب العذاب، حىت ولو كان يرجو يف النهاية أن خيرج من النار وأن يدخل اجلنة

......  



  مآل أهل التوحيد إىل اجلنة ال يعين األمن وعدم اخلوف
…  

)٣/٤(  

  

ان فإن مآله إىل دخول اجلنة ولو من عقيدة أهل السنة أن كل من كان من أهل التوحيد ومن أهل اإلمي
عذب يف النار ما عذب، ولكن خناف عليه وحنوفه، فقد وردت األدلة الكثرية يف جناة أهل التوحيد، فآمن 

لكل نيب دعوة : (أهل السنة بذلك، وصدقوا بأحاديث الشفاعة، واليت منها قوله صلى اهللا عليه وسلم
 دعويت ألميت شفاعة يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء اهللا مستجابة، فتعجل كل نيب دعوته، وإين اختبأت

ال إله إال اهللا يبتغي : إن اهللا حرم على النار من قال: (، وقال يف حديث عتبان )من ال يشرك باهللا شيئاً
، وأشباه ذلك من األحاديث، وكذلك أحاديث اإلخراج من النار، وفيها أن اهللا يقول )بذلك وجه اهللا
: أخرجوا من النار من كان يف قلبه مثقال ذرة من إميان، أخرجوا من النار من قال: (الئكةللشافعني وللم

: ألخرجن من النار من قال: ال إله إال اهللا وكان يف قلبه أدىن أدىن حبة خردل من إميان، مث يقول اهللا تعاىل
موحدين مل يشركوا باهللا ال يف فيخرج من النار أهل ال إله إال اهللا؛ وذلك ألم كانوا ). ال إله إال اهللا

ال إله إال اهللا خملصني من قلوم، وكانوا على إميان راسخ يف : االعتقاد وال يف األعمال، وكانوا ممن قال
قلوم، ولكن لضعف ذلك الدافع نزعتهم النفس إىل فعل شيء من الذنوب، فأصروا ومل يستغفروا حىت 

قد يدخلون النار بسبب ما اقترفوه من الذنوب، مث بعد أتتهم آجاهلم، وهم مؤمنون مصدقون، ولكن 
: حنن خناف على العصاة، وال نأمن عليهم، نقول للعاصي: إذاً. ذلك خيرجهم اهللا إذا شاء بفضله ورمحته

: إنك على خطر، إذا رأيت العاصي املصر على املعصية املتمادي يف معصيته فعليك أن حتذره، وتقول
ة يف الدنيا بأن يعاجلك اهللا وينتقم منك، وخطر عقوبة يف اآلخرة بأن خطر عقوب: إنك على خطرين

يدخلك يف النار وهي دار عذابه، ولو كان مآلك وايتك بتوحيدك واعتقادك أن خترج منها، ولكن ال 
تأمن العذاب، وال تستطيع أن تصرب عليه، فالنار اليت توعد اهللا ا شديدة الوقود وااللتهاب، وحرها 

  شديد،

)٣/٥(  

  

وقعرها بعيد، وطعام أهلها الزقوم، وشراب أهلها املهل والصديد، ولباسهم القطران واحلديد، وعذام 
ناركم هذه جزء من سبعني جزءاً : (قال النيب صلى اهللا عليه وسلم! أبداً يف مزيد، فكيف تصرب عليها؟

يها نار جهنم بتسعة وستني جزءاً فضلت عل: إن كانت لكافية، فقال! يا رسول اهللا: من نار جهنم، قالوا



اهللا تعاىل قد ذكر ! ، إذا كانت النار تضاعف سبعني ضعفاً فمن يطيق الصرب عليها؟)كلهن مثل حرها
: أنواع العذاب فيها حىت ذكر احلميم، وذكر الزقوم، وذكر املهل والصديد الذي هو شرام، وقال

وهجلَى وع ةاميالْق موي مهرشحنرياً وعس ماهنزِد تبا خكُلَّم منهج ماهأْواً ممصكْماً وبياً ومع هِم
: ، وقال يف شرام]٥٦:النساء[كُلَّما نضجت جلُودهم بدلْناهم جلُوداً غَيرها : ، وقال]٩٧:اإلسراء[

رم اَءتسو ابرالش بِئْس وهجوِي الْوشفَقاً يوقال أيضاً]٢٩:الكهف[ت ، : يماً فَقَطَّعماًء حقُوا مسو
 ماَءهعفهذا حيصل لكل من دخل النار، وال شك أنه خييف املؤمن، فاملؤمن املصدق ]١٥:حممد[أَم ،

حنن خناف على العصاة، وال نأمن عليهم عقاب : إذاً. خياف أن يدخل يف هذا العذاب ولو وقتاً يسرياً
ال تأمنوا مكر اهللا أَفَأَمنوا مكْر اللَّه فَال يأْمن مكْر اللَّه إِلَّا الْقَوم الْخاسرونَ : ونقول هلماهللا، 
، ولو تعلقتم وتشبثتم باألدلة اليت فيها الوعد، واليت فيها إخراج العصاة من النار، ^]٩٩:األعراف[

 تأمنوا من النار ولو وقتاً يسرياً، فتوبوا إىل ربكم واليت فيها حترمي أهل التوحيد على النار، لكن ال
أهل السنة متسكوا بأحاديث الشفاعة اليت فيها . وأصلحوا أعمالكم، فهذا هو اجلمع بني هذه األحاديث

رمبا ميكثون فيها عشرات السنني أو مئاا أو ألوفها، وأهل الوعيد : إخراج أهل التوحيد من النار، وقالوا
  ة اليت فيها دخول النار والوعيد بالنار على بعض املعاصي، واجلمع بينهمامتسكوا باألدل

)٣/٦(  

  

أنه ال مانع من أن يدخلوا النار، مث بعد ذلك خيرجون منها برمحة أرحم الرامحني، وبشفاعة الشافعني، وال 
ن اجلنة، أو مانع أن يطلق اخللود على الدوام الطويل، أو على املكث الطويل، وال مانع أن يطلق حرما

حرمان دخوهلا على حرمان الدخول ألول مرة أو حنو ذلك، واهللا هو احلكيم يف أمره، وكالم اهللا وكالم 
رسوله ال ميكن أن ينقض بعضه بعضاً، بل كله حق، فمىت أمكن اجلمع قلنا به واعتقدنا صحته، وإذا مل 

  .ميكن وكلنا أمره إىل اهللا
  الكبائر والصغائر

…  

)٣/٧(  

  

وأهل الكبائر من أمة حممد : (قوله: [قال املصنف رمحه اهللا تعاىل: [ شارح رمحنا اهللا تعاىل وإياهقال ال
صلى اهللا عليه وسلم يف النار ال خيلدون إذا ماتوا وهم موحدون، وإن مل يكونوا تائبني، بعد أن لقوا اهللا 

: ر عز وجل يف كتابه عارفني، وهم يف مشيئته وحكمه إن شاء غفر هلم وعفا عنهم بفضله كما ذك



وإن شاء عذم يف النار بعدله مث خيرجهم منها برمحته ] ٤٨:النساء[ويغفر ما دونَ ذَلك لمن يشاء 
وشفاعة الشافعني من أهل طاعته، مث يبعثهم إىل جنته، وذلك بأن اهللا تعاىل توىل أهل معرفته، ومل جيعلهم 

 من هدايته، ومل ينالوا من واليته، اللهم يا ويل اإلسالم وأهله ثبتنا يف الدارين كأهل نكرته الذين خابوا
وأهل الكبائر من أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم يف النار ال : (فقوله). على اإلسالم حىت نلقاك به

رد لقول اخلوارج واملعتزلة القائلني بتخليد أهل الكبائر يف النار، لكن ) خيلدون إذا ماتوا وهم موحدون
خلوارج تقول بتكفريهم واملعتزلة خبروجهم عن اإلميان ال بدخوهلم يف الكفر بل هلم مرتلة بني مرتلتني ا

). وال نكفر أحداً من أهل القبلة بذنب ما مل يستحله: (كما تقدم عند الكالم على قول الشيخ رمحه اهللا
مد يفهم منه أن أهل الكبائر ختصيصه أمة حم) وأهل الكبائر من أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم: (وقوله

من أمة غري حممد صلى اهللا عليه وسلم قبل نسخ تلك الشرائع به حكمهم خمالف ألهل الكبائر من أمة 
خيرج من النار من كان يف قلبه مثقال : (حممد ويف ذلك نظر، فإن النيب صلى اهللا عليه وسلم أخرب أنه

].  مطلقاً، فتأمله وليس يف بعض النسخ ذكر األمةومل خيص أمته بذلك بل ذكر اإلميان) ذرة من إميان
خرب ) يف النار(، وإمنا قدمه ألجل السجعة، ال أن يكون )ال خيلدون: (معمول لقوله) يف النار: (وقوله
سبعة، : فقيل: واختلف العلماء يف الكبائر على أقوال. كما ظنه بعض الشارحني) وأهل الكبائر: (لقوله
  ما يسد باب املعرفة: ا اتفقت الشرائع على حترميه، وقيلم: سبعة عشر، وقيل: وقيل

)٣/٨(  

  

ال تعلم : مسيت كبائر بالنسبة واإلضافة إىل ما دوا، وقيل: ذهاب األموال واألبدان، وقيل: باهللا، وقيل
 كل ما ى اهللا عنه فهو كبرية،: إا إىل السبعني أقرب، وقيل: أصالً أو أا أخفيت كليلة القدر، وقيل

. إا ما يترتب عليه حد، أو توعد عليها بالنار، أو اللعنة أو الغضب، وهذا أمثل األقوال: وقيل
حد الدنيا وحد : الصغرية ما دون احلدين: واختلفت عبارات السلف يف تعريف الصغائر، فمنهم من قال

غرية ما ليس فيها الص: كل ذنب مل خيتم بلعنة أو غضب أو نار، ومنهم من قال: اآلخرة، ومنهم من قال
الوعيد اخلاص بالنار أو اللعنة أو الغضب، فإن : حد يف الدنيا، وال وعيد يف اآلخرة، واملراد بالوعيد

املقدرة، فالتعزير يف الدنيا نظري الوعيد بغري : الوعيد اخلاص يف اآلخرة كالعقوبة اخلاصة يف الدنيا، أعين
من القوادح الواردة على غريه، فإنه يدخل فيه كل ما وهذا الضابط يسلم . النار أو اللعنة أو الغضب

ثبت بالنص أنه كبرية كالشرك والقتل والزنا والسحر وقذف احملصنات الغافالت املؤمنات، وحنو ذلك 
كالفرار من الزحف وأكل مال اليتيم وأكل الربا، وعقوق الوالدين واليمني الغموس، وشهادة الزور 

أنه هو املأثور عن السلف كابن عباس وابن عيينة : أحدها:  من وجوهوترجيح هذا القول. وأمثال ذلك
إِنْ تجتنِبوا كَبائر ما تنهونَ عنه نكَفِّر عنكُم سيئَاتكُم : أن اهللا تعاىل قال: الثاين. وابن حنبل وغريهم



د الكرمي من أُوعد بغضب اهللا ولعنته ، فال يستحق هذا الوع]٣١:النساء[وندخلْكُم مدخالً كَرِمياً 
أن : الثالث. وناره، وكذلك من استحق أن يقام عليه احلد مل تكن سيئاته مكفرة عنه باجتناب الكبائر

: الرابع. هذا الضابط مرجعه إىل ما ذكره اهللا ورسوله من الذنوب، فهو حد متلقى من خطاب الشارع
سبعة، أو سبعة : والصغائر، خبالف تلك األقوال، فإن من قالأن هذا الضابط ميكن الفرق به بني الكبائر 

  ما اتفقت الشرائع على: عشر، أو إىل السبعني أقرب، جمرد دعوى، ومن قال

)٣/٩(  

  

حترميه دون ما اختلفت فيه، يقتضي أن شرب اخلمر، والفرار من الزحف، والتزوج ببعض احملارم، 
وأن احلبة من مال اليتيم، والسرقة هلا، والكذبة ! ن الكبائرواحملرم بالرضاعة والصهرية وحنو ذلك ليس م

ما سد باب املعرفة باهللا، أو ذهاب : ومن قال. الواحدة اخلفيفة وحنو ذلك من الكبائر، وهذا فاسد
األموال واألبدان، يقتضي أن شرب اخلمر، وأكل اخلرتير، وامليتة، والدم، وقذف احملصنات، ليس من 

إا مسيت كبائر بالنسبة إىل ما دوا، أو كل ما ى اهللا عنه فهو كبرية، :  ومن قال.وهذا فاسد! الكبائر
يقتضي أن الذنوب يف نفسها ال تنقسم إىل صغائر وكبائر، وهذا فاسد؛ ألنه خالف النصوص الدالة على 

 عن نفسه أنه ال إا ال تعلم أصالً، أو إا مبهمة، فإمنا أخرب: ومن قال. تقسيم الذنوب إىل صغائر وكبائر
  ]. ......يعلمها، فال مينع أن يكون قد علمها غريه، واهللا أعلم

  انقسام الذنوب إىل صغائر وكبائر
…  

)٣/١٠(  

  

وأهل الكبائر من أمة حممد صلى : (هذا الكالم يتعلق بالكبائر؛ ألن الكالم حوهلا يف قول صاحب املنت
عتقد أن أهل الكبائر إذا دخلوا النار فإم ال خيلدون، بل ون: ، يعين)اهللا عليه وسلم يف النار ال خيلدون

ميكثون فيها بقدر ذنوم، مث خيرجون، وملا ذكر أن هذا قولنا يف أهل الكبائر، احتيج إىل معرفة الكبرية 
إِنْ : كبائر وسيئات، فقال تعاىل يف سورة النساء: ما هي؛ وذلك ألن اهللا تعاىل قسم الذنوب إىل قسمني

فجعل هناك كبائر وهناك سيئات، وال ] ٣١:النساء[بوا كَبائر ما تنهونَ عنه نكَفِّر عنكُم سيئَاتكُم تجتنِ
: شك أن الكبائر سيئات ولكنها كبرية، والسيئات اليت دوا تسمى صغائر، وقال تعاىل يف سورة النجم

فقسمها إىل كبائر وإىل ملم، واللمم هو ] ٣٢:النجم[فَواحش إِالَّ اللَّمم الَّذين يجتنِبونَ كَبائر اِإلثْمِ والْ
ما رأيت أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن النيب صلى : مقدمات الذنوب، وقد ثبت عن ابن عباس قال



النظر، كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك ال حمالة، فالعينان تزنيان وزنامها : (اهللا عليه وسلم
واليدان تزنيان وزنامها اللمس، والرجالن تزنيان وزنامها املشي، واألذنان تزنيان وزنامها السمع، 

، فجعل التصديق أو )واللسان يزين وزناه النطق، والقلب يهوى ويتمىن، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه
ك ألن حترميها من باب التكذيب بالفعل الذي هو الزنا بالفرج، وجعل هذه مقدمات، وهي اللمم؛ وذل

والشك أن . سد الذرائع، ألا من باب الوسائل، فاألصل هو الزنا الذي حرمت هذه األشياء ألجله
وال تقْربوا الزنى إِنه كَانَ فَاحشةً وساَء سبِيالً : الزنا من الكبائر فقد توعد اهللا عليه بقوله

والَّذين ال يدعونَ مع اللَّه إِلَهاً آخر وال يقْتلُونَ :  تعاىل، وقرنه بالشرك والقتل فقال]٣٢:اإلسراء[
  النفْس الَّتي حرم اللَّه إِالَّ بِالْحق وال يزنونَ ومن يفْعلْ ذَلك يلْق أَثَاماً

)٣/١١(  

  

: بذلك نعرف أن الذنوب قسمانو. فجعل هذه األشياء مما يتوعد عليه باآلثام وبالعذاب] ٦٨:الفرقان[
إن الكبائر هي : ما حد الكبرية، حىت نتجنبها؛ فتغفر لنا الصغرية؟ نقول: كبائر وصغائر، فإذا قلت

الذنوب الفاحشة اليت مسيت فاحشة، واليت توعد عليها، إما حبد يف الدنيا، وإما بعذاب يف اآلخرة، 
يتيم، والتويل يوم الزحف، وقذف احملصنات الغافالت الشرك والقتل والزنا والربا، وأكل مال ال: فمثالً

السرقة والقذف والسكر، هذه قد جعل فيها : ومثالً. املؤمنات؛ هذه قد توعد عليها بعذاب يف اآلخرة
ليس منا من لطم اخلدود : (حد يف الدنيا، وهو اجللد، أو حنو ذلك، فإذا مسعنا قوله صلى اهللا عليه وسلم

، )النائحة إذا مل تتب تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب: (، وقوله)وشق اجليوب
، )أربع يف أميت من أمر اجلاهلية: (نعد النياحة من الكبائر، وكذلك إذا أطلق على الذنب أنه كفر كقوله

ها من ، وأشباه ذلك، فهذه كل)سباب املسلم فسوق وقتاله كفر: (، أو)اثنتان يف الناس مها م كفر(أو 
  .الكبائر

  خالف العلماء يف تعيني الكبائر وتعدادها
…  

)٣/١٢(  

  

، )اجتنبوا السبع املوبقات: (ثبتت بعض األحاديث اليت فيها عد الكبائر كقوله صلى اهللا عليه وسلم
أال أخربكم بأكرب الكبائر؟ اإلشراك باهللا، وعقوق الوالدين، وقول : (وكقوله صلى اهللا عليه وسلم

، وهذه جعلها من أكرب الكبائر، ومسيت اليمني الغموس ذا ألا تغمس صاحبها )ادة الزورالزور، وشه



ولعلكم قد قرأمت الكتب اليت ألفت يف ذلك، . يف اإلمث مث يف النار، فاليمني الكاذبة ورد فيها وعيد شديد
برية، مجع فيها ما وقف كتاب الكبائر، وأوصلها إىل سبعني ك: فقد ألف فيها اإلمام الذهيب كتابه املشهور

الزواجر : عليه، وإن كان قد أدخل بعضها يف بعض، وجاء بعده ابن حجر اهليتمي وألف كتاباً كبرياً مساه
عن اقتراف الكبائر، وأوصلها إىل أربعمائة، بتفصيل يف بعضها، وهذا دليل على أما كثرية، وميكن أن 

، فتضاف إىل هذا العدد، وبذلك يعرف أن الكبائر توجد يف هذه األزمنة ذنوب مل تكن مشهورة من قبل
هي إىل السبعني أقرب : كثرية، وأا ال حتصر يف سبع وال يف سبعني، كما روي عن ابن عباس أنه قال

ضابط الكبرية : وقد يقال أيضاً. أا قد تصل إىل سبعمائة: إىل السبعمائة، أي: منها إىل السبع، ويف رواية
ال صغرية مع اإلصرار، وال كبرية : ى الذنب، ولو كان ذنباً صغرياً، ولذلك قالواأا ما أصر صاحبه عل

ولعل ذلك تفسري ملا ورد يف قصة الرجل الذي كلما أذنب ذنباً تاب إىل اهللا، واعترف به، . مع االستغفار
د غفرت علم عبدي أن له رباً يغفر الذنب ويأخذ به، ق: (وطلب من ربه أن يغفره، فغفره اهللا له وقال

إن اإلصرار على الذنب ولو كان صغرياً : ، فجعل االستغفار بعدها سبباً حملو الذنب، فنقول)لعبدي
يصريه كبرياً؛ وذلك ألنه يدل على التهاون بذلك الذنب، ومبا ورد فيه من الوعيد، واون بنظر اهللا 

 -مثالً-ى شيء يسري ولو كان إليه، واون مبا جاء يف حترميه، فأصر عليه واستمر عليه، فإذا أصر عل
أكالً يسرياً من احلرام، ولكنه استمر عليه فإنه يصبح كبرياً، وإذا أصر على كذب ولو يسرياً، كل يوم 

  أو كل

)٣/١٣(  

  

أسبوع يكذب كذبة أو كذبتني اعترب هذا ذنباً كبرياً، وإذا أصر على النظر إىل النساء املتربجات، 
ه كبرية من الكبائر، وإذا أصر على السباب والشتم واللعن، أو أصر واستمر على ذلك اعترب استمرار

على مساع احملرم من الغناء وحنوه، أو أصر على النظر يف الصور الفاتنة، واستمر على ذلك؛ اعترب هذا 
وأما التعريفات اليت تقدمت . اإلصرار ذنباً يضاف إىل ما ورد فيه من الوعيد، واعترب كبرية من الكبائر

ا تقريبية، فكل يعرف الكبرية مبا يظهر له، وال شك أن الذنوب تسد باب املعرفة، كما تقدم يف فكله
: أن الكبائر: بعض التعاريف، وإن كان هذا التعريف ليس بواضح، وكذلك التعريفات األخر، اليت فيها

: اآلخرة، والذين قالواما توعد عليه بوعيد أو بعذاب أو بنفي إميان، أو ما فيه حد يف الدنيا أو عقوبة يف 
إن الكبائر ال تعلم وال يعرفون معناها، وأا قد أخفيت كما أخفيت ليلة القدر يف ليايل رمضان وحنو 

ال شك أن اهللا ما أمر باجتناا إال وهي معروفة، وال شك أنه ورد يف بعض الذنوب ما يعني : ذلك، نقول
ويف أكرب الكبائر اليت يف حديث أيب بكرة ، ويف غري أا من الكبائر، كما ذكرنا يف السبع املوبقات 

وإذا عرف العبد أن هذه من الكبائر، وأن اإلصرار عليها سبب للوعيد الذي رتب عليها، فإنه . ذلك



جيتنبها حىت يسلم له دينه، وحىت يستحق الوعد من اهللا تعاىل بتطهري اخلطايا؛ وذلك أن اجتناب الكبائر 
  .سبب حملو الصغائر

  م وحمقرات الذنوبإياك
…  

)٣/١٤(  

  

الصغائر قد تكثر على اإلنسان، فإن كان مصراً عليها، ومكثراً منها، مل يأمن أن لكه، جتتمع عليه من 
كل جهة فتهلكه، وإن كانت متفرقة ويسرية من غري إصرار فإن اهللا تعاىل يغفرها باألعمال الصاحلة، 

: هم منه أنه يف املصر عليها، قال صلى اهللا عليه وسلمواحلديث الذي ورد يف التحذير من الكبائر يف
، مث ضرب هلا مثالً بقوم نزلوا يف فالة، )إياكم وحمقرات الذنوب، فإن جيتمعن على الرجل حىت يهلكنه(

فحضر مجيع القوم، فجعل هذا يأيت بعود، وهذا يأيت بعود حىت مجعوا حطباً كثرياً، فأوقدوا فيه ناراً، 
كلمة، ونظرة، ومسعة، وبطشة، وأكلة، وحنو ذلك، فإذا : أن الذنوب الصغرية: ، يعينفأنضجوا خبزم

كانت كثرية اجتمعت على اإلنسان وأحدقت به وأهلكته، كما أن القوم إذا اجتمعوا وهم كثري وجاء 
هذا بعود وهذا بعرق مع أن األرض صحراء ليس فيها حطب، فلكثرم جيمعون ما يوقدون به حىت 

عامهم، فهذا يبني أن اإلنسان ال يأمن من اإلصرار على الذنوب الصغرية حىت ال لكه وتوقعه ينضجوا ط
وبال شك فإن . يف العذاب، أو تؤهله بأن يكون من أهل الوعيد، ومن أهل العذاب الشديد والعياذ باهللا

ذرها ويتركها خوفاً من التهاون ا واإلكثار منها يدل على عدم االهتمام بتحرمي اهللا وبنهيه، أما الذي حي
  .اهللا؛ ألن اهللا ى عنها وحرمها، فهو الذي يستحضر عظمة اهللا، ويه وحتذيره

  فضل التوبة وشروطها
…  

)٣/١٥(  

  

؛ ألن التوبة ال خالف أا متحو الذنوب، وإمنا )وإن مل يكونوا تائبني: (وقوله: [قال الشارح رمحه اهللا
) عارفني: (بدل قوله) مؤمنني: (، لو قال)د أن لقوا اهللا تعاىل عارفنيبع: (اخلالف يف غري التائب، وقوله

كان أوىل؛ ألن من عرف اهللا ومل يؤمن به فهو كافر، وإمنا اكتفى باملعرفة وحدها اجلهم ، وقوله مردود 
قَالَ فَبِعزتك ] ٣٦:احلجر[باطل كما تقدم، فإن إبليس عارف بربه قَالَ رب فَأَنظرنِي إِلَى يومِ يبعثُونَ 

 نيعمأَج مهنألغْوِي * نيلَصخالْم مهنم كادبوكذلك فرعون وأكثر الكافرين قال ]٨٣-٨٢:ص[إِالَّ ع ،



من فيها ، قُلْ لمن اَألرض و]٢٥:لقمان[ولَئن سأَلْتهم من خلَق السموات واَألرض لَيقُولُن اللَّه : تعاىل
، إىل غري ذلك من اآليات الدالة على هذا املعىن، ]٨٥-٨٤:املؤمنون[سيقُولُونَ للَّه * إِنْ كُنتم تعلَمونَ 

وكأن الشيخ رمحه اهللا أراد املعرفة الكاملة املستلزمة لالهتداء اليت يشري إليها أهل الطريقة، وحاشا 
ال خالف أن التوبة متحو الذنب ولو ]  سادة الناس وخاصتهمأولئك أن يكونوا من أهل الكبائر، بل هم

كان من الكبائر، ولو كان من الشرك، فالكالم ليس يف التائب، أما أهل التوبة فال وعيد عليهم، بل اهللا 
تعاىل يقبل توبتهم، ويغفر ذنوم، ويدخلهم دار كرامته، ويكفر عنهم بسبب توبتهم ما وقعوا فيه من 

ومن صغائر ومن ترك أوامر، ميحو ذلك كله بسبب التوبة، وهذه التوبة البد أن تكون كفر ومن كبائر 
؛ وذلك ألن هناك من يتوب ]٨:التحرمي[نصوحاً، وهي اليت أمر اهللا ا، توبوا إِلَى اللَّه توبةً نصوحاً 

ة ملا وقع منه، وال ملا توبة ال تزجره عن املعاصي، وتسمى توبة الكاذبني، فال تكون مفيدة له، وال ماحي
وتعرفون أن للتوبة شروطاً . فعله من اخلطايا، وال ملا تركه من الطاعات، فالبد أن تكون التوبة نصوحاً

  اإلقالع عن الذنب، والندم على ما: البد منها، وذكر العلماء منها ثالثة

)٣/١٦(  

  

أنا تائب، أو تبت إىل اهللا، ومع : ولأما الذي يتوب بلسانه ويق. مضى، والعزم على أال يعود إىل الذنب
ذلك هو مصر على الذنب، حىت ولو كان صغرياً، ومتهاوناً به، فهذا ال توبة له؛ ألنه يتوب بلسانه، 

تبت إىل اهللا، مث يستعمل لسانه يف الشتم أو يف اللعن أو يف : ويعمل الذنب بلسانه أيضاً، يقول بلسانه
يف احملرم، بأن ينظر إىل احلرام، أو يقول بلسانه ويأكل احلرام، القذف، أو حنو ذلك، أو يستعمل بصره 

وهو مستمر على ذلك، فال توبة له، وكذلك الذي يتمدح مبعاصيه، مع أنه قد تركها، فيتمدح بأنه قد 
زىن بكذا وكذا، ويتمدح بأنه قد قتل فالناً وفالناً، ويرى ذلك منحة، ويتمدح بأنه قد خدع فالناً، 

 سرق كذا وكذا، ويتمدح بأنه قد شرب كذا وكذا مخراً وما أشبه ذلك، فكل ذلك ال وأخذ ماله، أو
بأن يعزم على أنه بعد حني سيعاود الذنب إذا قدر ! وهكذا الذي يتوب توبة مؤقتة. تقبل معه التوبة

تبنا، : واالذين يسافرون ألجل الزنا إىل كثري من البالد اإلباحية، فإذا جاءوا قال: عليه، ومن أمثال هؤالء
وهكذا من ترك . ولكنهم عازمون على أن يرجعوا إىل تلك البالد مرة أخرى؛ ليعودوا إىل ما فعلوه

الذنب يف وقت من األوقات، كالذين يتركون اخلمر يف رمضان أو الدخان أو حنو ذلك، مث يعزمون على 
لتوبة النصوح متحو السيئات واحلاصل أن ا. العودة إليه بعد إفطارهم، ال شك أن هؤالء ال تقبل توبتهم

لَقَد كَفَر : ومتحو الكبائر، ومتحو الشرك، وأكرب الشرك التثليث الذي ذكره اهللا عن النصارى، قال تعاىل
يمسن الَّذين كَفَروا الَّذين قَالُوا إِنَّ اللَّه ثَالثُ ثَالثَة وما من إِلَه إِالَّ إِلَه واحد وإِنْ لَم ينتهوا عما يقُولُونَ لَ



 يمأَل ذَابع مهنم * يمحر غَفُور اللَّهو هونرفغتسيو ونَ إِلَى اللَّهوبتفدعاهم إىل ]٧٤-٧٣:املائدة[أَفَال ي ،
  والَّذين: وكذلك دعا الذين يشركون يف قوله تعاىل. إن اهللا ثالث ثالثة: التوبة مع كوم يقولون

)٣/١٧(  

  

 لْقي كلْ ذَلفْعي نمونَ ونزال يو قإِالَّ بِالْح اللَّه مري حالَّت فْسلُونَ النقْتال يو رإِلَهاً آخ اللَّه عونَ معدال ي
فاستثىن من ] ٧٠-٦٨:الفرقان[ من تاب إِالَّ* يضاعف لَه الْعذَاب يوم الْقيامة ويخلُد فيه مهاناً * أَثَاماً 

واملراد أن التوبة الصادقة تكون . هؤالء التائب فإنه تقبل توبته، وقد ذكر اهللا أنه يبدل سيئاته حسنات
سبباً حملو الذنوب كلها كبائرها وصغائرها، أما ما يتعلق بأهل الكبائر الذين مل يتوبوا، فقد عرفنا أم 

اء اهللا عاقبهم وعذم بقدر ذنوم، وإذا شاء غفر هلم وحما عنهم ما وقعوا فيه من حتت مشيئة اهللا، إذا ش
السيئات، ومعلوم أنا ال نأمن أن ينتقم اهللا منهم يف الدنيا، وأن يغضب عليهم يف اآلخرة، فيعذم على 

قدر عليه أحد، هذه الذنوب اليت اقترفوها، ومعلوم أيضاً أن عذاب اهللا شديد، وأن العذاب يف النار ال ي
] ١٦:الطور[فَاصبِروا أَو ال تصبِروا سواٌء علَيكُم إِنما تجزونَ ما كُنتم تعملُونَ : قال اهللا يف عذاب النار

فإذا عرف املؤمن أنه باقتراف هذه السيئات متوعد ذا ! ومن يطيق الصرب على ذلك العذاب الشديد؟
  ....... ومحله على أن يتوب إىل اهللا تعاىل، ويقلع عن السيئاتالوعيد الشديد؛ زجره ذلك

…  
  ]٥٣[شرح العقيدة الطحاوية 

من عقيدة أهل السنة الصالة خلف كل بر وفاجر، وللصالة خلف املبتدع أحكام بني أهل العلم رمحهم 
  .اهللا اختالفها باختالف البدعة واملبتدع، كما تدل على ذلك النصوص الشرعية

  اد أهل السنة يف مسألة التكفريجممل اعتق
…  

)٣/١٨(  

  

عقيدة أهل السنة واجلماعة ختالف عقائد املبتدعة، ومبىن هذه العقيدة على سنة النيب صلى اهللا عليه 
وسلم، وعلى اجلماعة اليت هي اجتماع كلمتهم على احلق، واجتماعهم على إمامهم، وعلى متبوعهم، 

الذين كانوا جمتمعني على احلق يف : ماعة، فاجلماعة يف األصل هموبذلك مسوا أهل السنة، ومسوا أهل اجل
الزمن املاضي، ويراد م السلف الصاحل، وال شك أم كانوا جمتمعني، وغريهم كانوا متفرقني، وألجل 

آل [يوم تبيض وجوه وتسود وجوه : ذلك فسرت اآلية اليت يف سورة آل عمران، وهي قوله تعاىل



بأنه تبيض وجوه أهل السنة واالئتالف، وتسود وجوه أهل الفرقة واالختالف، فدل ] ١٠٦:عمران
على أن أهل السنة جمتمعون ومتآلفون، وأن أهل البدع مفترقون ومتخالفون، وخمالفون للحق 

 ومن عقيدة أهل السنة أم ال يكفرون بالذنوب، وال خيرجون املذنب من اإلسالم، وخالفهم. وللصواب
يف ذلك كثري من املبتدعة، فكفروا مبجرد اقتراف الذنوب، وأخرجوا أهل الكبائر من اإلسالم، وال شك 

أن ذلك فيه اعتداء على حرمات املسلمني، حبيث إم كفروا املسلمني واستحلوا دماءهم وأمواهلم، 
بلغ أصحاا أن حيكم الذنوب اليت دون الكفر، وتسمى كبائر الذنوب، فإا ال ي: واملراد بالذنوب هنا

بكفرهم، فال نكفر من قاتل املسلمني إذا كان متأوالً، وال نكفر البغاة الذين يثورون على األئمة، وال 
نكفر قطاع الطريق، وال نكفر من فعل جرمية الزنا أو جرمية السرقة أو القذف أو شرب اخلمر أو شرب 

ولكن الذي يكفر هو . تكب بقية احملرماتالدخان أو ما أشبه ذلك، ال نكفر هؤالء، وكذلك من ار
 يعترب -ولو مل يفعلها-الذي يستحل احلرام، ويرد النصوص الصرحية، ويعتمد على هواه، فمثل هذا 

كافراً؛ ألن من استحل احلرام الصريح الذي دليله كالشمس يعترب قد رد على اهللا تعاىل شريعته، ورد 
اك ذنوب يوجد خالف يف التكفري ا، مثل ترك الصالة وهن. على الرسول صلى اهللا عليه وسلم سنته

  واإلصرار على تركها، والتهاون ا؛ وذلك لورود األدلة

)٣/١٩(  

  

اليت تنص على كفر من ترك الصالة، وال شك أن الكفر الذي ورد فيمن ترك الصالة من الكفر الذي 
كذلك . قة أهل السنة واجلماعةمسي به الكفار، وإن كان بعضهم قد تأول ذلك، وبكل حال فهذه طري

أيضاً من طريقتهم أنه إذا مات أحد العصاة وحنوهم ال يتركون الصالة عليه، وقد تترك الصالة على 
بعضهم للزجر، يتركها اإلمام وحنوه، كمن قتل نفسه فال يصلي عليه اإلمام، وكذلك من غل ال يصلي 

 صلى اهللا عليه وسلم صلى على املرأة اليت رمجت عليه اإلمام، ويصلي عليه بقية اجلماعة، وقد ثبت أنه
صلوا على : (وأباح الصالة على العصاة، وقال. بعد أن اعترفت بالزنا، وأخرب بأن اعترافها يعترب توبة

. ، فهذه طريقة أهل السنة يف عدم التكفري)ال إله إال اهللا: ال إله إال اهللا، وصلوا خلف من قال: من قال
 يكفرون مبثل هذه الذنوب، وخيرجون املسلم ا من اإلسالم، وإن مل يدخلوه يف وأما املعتزلة فإم

أم خيرجونه من اإلسالم ويدخلونه يف الكفر، : الكفر، بل جيعلوه بني اإلسالم والكفر، وطريقة اخلوارج
أما . هوالفرق بينهما أن اخلوارج يستحلون دمه، ويسبون امرأته وابنته، ويستحلون ماله، ويستحلون قتل

إن املؤمنني من هذه األمة ال خيلدون يف النار، وإن دخلوها، فإم بعدما تكفر : أهل السنة فإم يقولون
عنهم سيئام خيرجون منها، هذه عقيدة أهل السنة، وإن خالفهم يف ذلك من خالفهم فال عربة 

  .......مبخالفتهم



  احلق يعرف بدليله ال بقائله
…  

)٣/٢٠(  

  

 املتمسكون بكتاب اهللا تعاىل وبأحاديث نبيه صلى اهللا عليه وسلم، ومنهم األئمة األربعة، أهل السنة هم
ومنهم اهلداة الذين هدى اهللا تعاىل م خلقاً كثرياً يف صدر هذا اإلسالم، وإن كانوا يقلون يف بعض 

د، ويصدق على هذا األزمنة، ويكثر املبتدعة، ففي زماننا قد يكون املتمسكون بالسنة حقاً قلة يف البال
بدأ اإلسالم غريباً، وسيعود غريباً : (الزمان أنه زمان الغربة، الذي قال فيه النيب صلى اهللا عليه وسلم

الذين : (، ويف رواية)الذين يصلحون عند فساد الناس: من الغرباء؟ قال: كما بدأ، فطوىب للغرباء، قيل
، فإذا وقعت )الذين يفرون بدينهم من الفنت: (، ويف بعض الروايات)يصلحون ما أفسد الناس من سنيت

، يكون من )الرتاع من القبائل: (الفنت واالختالفات والبدع يف بالد هربوا وجنوا بدينهم، ويف رواية
األسرة واحد أو اثنان، من القبيلة عشرة أو مخسة، من البلدة عشرة أو عشرون، والبقية خمالفون هلم، أو 

ولكن ال يضر احلق قلة أهله، فالعربة باملتمسكني باحلق، . رباء، فطوىب للغرباءينتقدوم، فهؤالء هم الغ
والعربة باألدلة، وليس العربة بكثرة اهلالكني، وذلك لكثرة األسباب اليت حترف الناس وتصرفهم عن 

مع كثرة هذه -ال عجب : إذاً. احلق؛ لكثرة الفنت، ولكثرة املغريات، ولكثرة الدعايات املضللة
ليس العجب ممن هلك كيف هلك، إمنا العجب :  من كثرة اهلالكني، كما قال بعض السلف-رياتاملغ

مع كثرة الفنت، ومع كثرة الدعايات واملضلالت يستغرب أن هذا اإلنسان مين : يعين! ممن جنا كيف جنا
يؤنبه ويوخبه اهللا عليه باهلداية، ويوفقه للتمسك بالشريعة، ويعض عليها بالنواجذ، مع كثرة من خيذله و

ويرميه بالرجعية، ويرميه بالتقهقر والتأخر، ويرميه بالتزمت والتشدد والغلو، وما أشبه ذلك، ولكن إذا 
أهل . رزقه اهللا إخالصاً، ومتسك باحلق، وصمد عليه؛ فال يضره ذلك، وسيجعل اهللا له فرجاً وخمرجاً

غفيل، ويرموم باألمساء اليت ينكرون ا، السنة يف كل زمان يرميهم أهل البدع بالشذوذ، ويرموم بالت
  فيقولون
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مشبهة، وجمسمة، وحشوية، ونوابت، وغثاء، وغُثُر، وحنو ذلك من األمساء اليت ابتدعوها وما أنزل : هلم
ال عربة : إذاً. اهللا ا من سلطان، وال تنطبق عليهم، وإمنا تنطبق على أعدائهم، فال تضرهم هذه األلقاب

لفهم، إمنا العربة مبن وافق احلق ومتسك به، فاحلق حق ولو قل املتمسكون به، والباطل باطل ولو مبن خا



كثر املعتنقون له، إمنا العربة بالدليل، وال شك أن حجة اهللا تعاىل قوية، وأن من احتج بالدليل الواضح 
.  صحة ما عليه أهل احلقفإنه غالب ولو صمد أمامه الناس، وقد مضت لنا أدلة عقلية وأدلة نقلية تبني

......  
  حكم الصالة خلف املبتدع والفاسق

…  
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ونرى الصالة خلف كل بر : (قوله: [قال املصنف رمحه اهللا تعاىل: [قال الشارح رمحنا اهللا تعاىل وإياه
) صلوا خلف كل بر وفاجر: (قال صلى اهللا عليه وسلم). وفاجر من أهل القبلة، وعلى من مات منهم

مكحول مل يلق أبا هريرة ، ويف : ه مكحول عن أيب هريرة رضي اهللا عنه، وأخرجه الدارقطين قال روا
إسناده معاوية بن صاحل متكلم فيه، وقد احتج به مسلم يف صحيحه، وخرج له الدارقطين أيضاً وأبو 

الصالة (: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : داود عن مكحول عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال
واجبة عليكم مع كل مسلم بر وفاجر، وإن عمل بالكبائر، واجلهاد واجب عليكم مع كل أمري بر 

أن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنه كان يصلي خلف : ويف صحيح البخاري ) وفاجر، وإن عمل الكبائر
أيضاً أن النيب احلجاج بن يوسف الثقفي وكذا أنس بن مالك وكان احلجاج فاسقاً ظاملاً، ويف صحيحه 

يصلون لكم؛ فإن أصابوا فلكم وهلم وأن أخطأوا فلكم وعليهم، وعن عبد : صلى اهللا عليه وسلم قال
صلوا خلف من قال ال إله إال اهللا، : (اهللا بن عمر رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

اعلم رمحك اهللا .  من طرق وضعفهاأخرجه الدارقطين) وصلوا على من مات من أهل ال إله إال اهللا
أنه جيوز للرجل أن يصلي خلف من مل يعلم منه بدعة وال فسقا باتفاق األئمة وليس من شرط : وإيانا

بل يصلي خلف املستور ! ماذا تعتقد ؟: االئتمام أن يعلم املأموم اعتقاد إمامه وال أن ميتحنه فيقول 
و فاسق ظاهر الفسق، وهو اإلمام الراتب الذي ال ميكنه ولو صلى خلف مبتدع يدعو إىل بدعته أ. احلال

الصالة إال خلفه، كإمام اجلمعة والعيدين، واإلمام يف صالة احلج بعرفة، وحنو ذلك، فإن املأموم يصلي 
خلفه عند عامة السلف واخللف، ومن ترك اجلمعة واجلماعة خلف اإلمام الفاجر فهو مبتدع عند أكثر 

يصليها وال يعيدها، فإن الصحابة رضي اهللا عنهم كانوا يصلون اجلمعة واجلماعة العلماء، والصحيح أنه 
  خلف األئمة الفجار وال يعيدون، كما كان عبد اهللا بن عمر يصلي خلف
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احلجاج بن يوسف ، وكذلك أنس رضي اهللا عنه كما تقدم، وكذلك عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه 
ن عقبة بن أيب معيط وكان يشرب اخلمر، حىت إنه صلى م الصبح مرة وغريه يصلون خلف الوليد ب

ويف الصحيح أن عثمان . ما زلنا معك منذ اليوم يف زيادة: أزيدكم؟ فقال له ابن مسعود : أربعاً، مث قال
إنك إمام عامة، وهذا الذي : بن عفان رضي اهللا عنه ملا حصر صلى بالناس شخص، فسأل سائل عثمان 

إن الصالة من أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسنوا فأحسن ! يا ابن أخي:  إمام فتنة؟ فقالصلى بالناس
والفاسق واملبتدع صالته يف نفسها صحيحة، فإذا صلى املأموم . معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءم

نكر خلفه مل تبطل صالته، لكن إمنا كره من كره الصالة خلفه؛ ألن األمر باملعروف والنهي عن امل
أن من أظهر بدعة وفجوراً ال يرتب إماماً للمسلمني، فإنه يستحق التعزيز حىت : ومن ذلك. واجب

يتوب، فإن أمكن هجره حىت يتوب كان حسناً، وإذا كان بعض الناس إذا ترك الصالة خلفه وصلى 
فمثل هذا إذا خلف غريه أثَّر ذلك يف إنكار املنكر حىت يتوب أو يعزل، أو ينتهي الناس عن مثل ذنبه، 

ترك الصالة خلفه كان يف ذلك مصلحة شرعية ومل تفت املأموم مجعة وال مجاعة، وأما إذا كان ترك 
الصالة خلفه يفوت املأموم اجلمعة واجلماعة، فهنا ال يترك الصالة خلفه إال مبتدع خمالف للصحابة 

 ترك الصالة خلفه مصلحة وكذلك إذا كان اإلمام قد رتبه والةُ األمور، ليس يف. رضي اهللا عنهم
شرعية، فهنا ال يترك الصالة خلفه، بل الصالة خلفه أفضل، فإذا أمكن اإلنسان أال يقدم مظهراً للمنكر 

يف اإلمامة وجب عليه ذلك، لكن إذا واله غريه، ومل ميكنه صرفه عن اإلمامة، أو كان ال يتمكن من 
ر من املنكر، فال جيوز دفع الفساد القليل صرفه عن اإلمامة إال بشر أعظم ضرراً من ضرر ما أظه

بالفساد الكثري، وال دفع أخف الضررين حبصول أعظمهما، فإن الشرائع جاءت بتحصيل املصاحل 
  وتكميلها، وتعطيل املفاسد وتقليلها حبسب اإلمكان، فتفويت اجلمع واجلماعات أعظم فساداً من
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 إذا كان التخلف عنها ال يدفع فجوراً، فيبقى تعطيل املصلحة االقتداء فيهما باإلمام الفاجر، ال سيما
وأما إذا أمكن فعل اجلمعة واجلماعة خلف الرب، فهذا أوىل من فعلها . الشرعية بدون دفع تلك املفسدة

: منهم من قال: خلف الفاجر، وحينئذ فإذا صلى خلف الفاجر من غري عذر، فهو موضع اجتهاد العلماء
وأما اإلمام إذا نسي أو أخطأ، ومل . ال يعيد، وموضع بسط ذلك يف كتب الفروع: ليعيد، ومنهم من قا

يعلم املأموم حباله فال إعادة على املأموم، للحديث املتقدم، وقد صلى عمر رضي اهللا عنه وغريه وهو 
كان على ولو علم أن إمامه بعد فراغه . جنب ناسياً للجنابة، فأعاد الصالة ومل يأمر املأمومني باإلعادة

غري طهارة أعاد عند أيب حنيفة ، خالفاً ملالك والشافعي وأمحد يف املشهور عنه، وكذلك لو فعل اإلمام ما 
ولو علم أن إمامه يصلي على غري وضوء . ال يسوغ عند املأموم، وفيه تفاصيل موضعها كتب الفروع



  ]. ......فليس له أن يصلي خلفه؛ ألنه العب وليس مبصل
  اإلمامة تكون لألقرأاألولوية يف 

…  
هذا الكالم يتعلق بالصالة خلف الوالة وخلف األئمة، وبال شك أن إمام املسلمني الذي يصلي م، 

والذي يؤمهم يف الصلوات اجلامعة، كاجلماعة واألعياد وحنوها، جيب أن يكون أهالً، وقد ثبت أن النيب 
، فإن كانوا يف القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، يؤم القوم أقرؤهم لكتاب اهللا: (صلى اهللا عليه وسلم قال

، وقد جعل العلماء ترتيب األئمة )فأكربهم سناً: (، ويف رواية)فإن كانوا يف السنة سواء فأقدمهم هجرة
على هذا احلديث، وذكروا أن األقرأ إذا كان عاملاً بفقه الصالة فإنه يقدم على غريه، بشرط معرفته 

: ذا استوى اثنان أو أكثر يف العلم والفقه قدم من هو أوسع علماً بالسنة، يعينبأحكام الصالة، مث بعده إ
باألحاديث النبوية، وصحيحها وما يتصل ا، مث إذا استووا يف ذلك مع غريهم قدم من هو أقدم علماً 
وأقدم هجرة، مث بعد ذلك يقدم أكربهم سناً، مث بعد ذلك يقدم أتقاهم وأخشاهم هللا سبحانه وتعاىل 

  .وأورعهم

)٣/٢٥(  

  

  وجوب الصالة خلف الوالة وإن كانوا فساقاً
…  

معلوم أن والة األمور سابقاً كانوا هم الذين خيطبون بالناس، وكانوا هم الذين يصلون م اجلمع 
واألعياد، فكان اخلليفة أو أمري البالد هو الذي يتوىل اإلمامة، وقد يكون فيه بعض من النقص، وبعض 

نهم ملا تولوا بالقوة، وملا كانت هلم سيطرة وسلطة ووالية؛ كانت طاعتهم واجبة؛ ملا يف من اخللل، ولك
خمالفهم ومعصيتهم من املفاسد الكثرية، فإن معصية والة األمور، وخمالفتهم، وترك الصالة خلفهم، 

وتضليلهم، وترك طاعتهم؛ يسبب الشقاق، ويسبب الفنت، ويسبب الظلم واحلبس والضرب والقتل، 
تفريق الكلمة، وإساءة الظن، وما أشبه ذلك، فجاءت الشريعة بالسمع والطاعة لوالة األمور، حىت قال و

، وما ذاك إال ألن يف )امسع وأطع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك: (النيب صلى اهللا عليه وسلم وغريه
ايل هو الذي يتوىل فإذا كان الو. الطواعية ويف االنقياد هلم مجعاً لكلمة املسلمني، وعدم تفريق هلم

اإلمامة، ويتوىل اخلطبة، ويتوىل الصالة، ويتوىل قيادة اجلهاد، ويتوىل إمامة احلجاج يف عرفة ويف غريها 
من املواقف، فإم يصلون خلفه، وال يتركون الصالة خلفه، وهذا فيما فإذا مل يوجد غريه، إذا كان 

سجد هو هذا األمري، وكان فيه شيء من النقص املسلمون ال يصلون إال يف مسجد واحد، وإمام هذا امل
أو اخللل يف دينه، من ارتكاب ذنب، أو إصرار على معصية، أو ترك لشيء من الطاعات أو حنو ذلك، 



فالصالة خلفه أفضل من أن تصلي وحدك أو تترك اجلمعة أو تترك اجلماعة أو تترك العيد أو ما أشبه 
  .ذلك، هذا هو الواجب على املسلم

  لصحابة خلف الوالة والظلمة والفسقةصالة ا
…  
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كاحلجاج، فقد كان ابن عمر وأنس : الصحابة رضي اهللا عنهم كانوا يصلون خلف الوالة الظلمة
وغريمها يصلون خلفه، وهو مشهور بإراقة الدماء، ومل يشتهر عنه إال أن يف سيفه رهقاً، فكان كثري القتل 

د الظن، ولذلك اعتربوه فاسقاً، وإن مل يكن فاسقاً يف االعتقاد، وإن مل يف املسلمني، مبجرد التهمة ومبجر
يكن خمالً بالعبادات، ومل يذكر عنه شيء من اقتراف احملرمات، بل كان شديداً على العصاة، فكان يقيم 
ه احلدود، وجيلد الزاين وشارب اخلمر، وينهى عن مساع الغناء وما أشبه ذلك، وما نقم عنه إال أن يف سيف
رهقاً، فقد قتل عدداً كثرياً من املسلمني، وإن كان قتلهم متأوالً، وبكل حال فقد جعلوه من العصاة، 

وحكموا عليه بأنه عاص، ومع ذلك كان يؤم الناس يف عرفة، ويصلي خلفه بعض الصحابة كعبد اهللا بن 
وكذلك يف عهد . عمر بن اخلطاب ، ويصلي بالناس بالكوفة يف العراق، ويصلي خلفه أنس بن مالك 

عبد اهللا بن مسعود كان الوايل على الكوفة من قبل عثمان الوليد بن عقبة بن أيب معيط ، وكان متهاوناً 
بشيء من احملرمات، ومن ذلك أنه كان يشرب اخلمر، فصلى م مرة وهو سكران، حىت صلى م 

 زلنا معك منذ اليوم يف زيادة، ومع ما: أزيدكم؟ فقال له ابن مسعود : الصبح أربعاً، والتفت إليهم وقال
ذلك ما تركوا الصالة خلفهم؛ ألم إذا تركوها صلوا فرادى، وال شك أن هذا من ترك السنة، ومن 
ترك اجلماعة، فالصالة مع اجلماعة خري ولو كان ذلك اإلمام الذي فرض نفسه فيه شيء من اخللل 

لصالة من أحسن أعماهلم، فإذا صلوا وأحسنوا وكما تقدم أن ا. وال ينقص ذلك صالة املصلي. والنقص
فصالم صحيحة، إذا أقاموا ركوعها وسجودها وخشوعها وقراءا، ومجيع ما يشترط فيها، فهي عمل 

صاحل مربور، فليس لنا أن نترك الصالة ألجل فسقهم، ما دام أم يقيمون الصالة كما ينبغي، 
 صلى حكم بأنه مسلم، وعومل معاملة املسلمني، وهلذا وبإظهارهم للصالة حيكم بأم مسلمون، فإن من

  ملا ذكر النيب صلى اهللا عليه وسلم أن بعض الوالة وبعض األمراء
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ال، ما صلوا، أو ما أقاموا : أفال نقاتلهم؟ قال! يا رسول اهللا: (يستحلون الدماء، ويفعلون ويفعلون، قيل
 الصالة، فالصالة من أحسن األعمال، فال خترجوا عليهم، ما داموا يصلون، ويقيمون: أي) فيكم الصالة

  .وال تقاتلوهم وال تقتلوهم
  الصالة خلف املبتدع وتفاصيلها

…  
إذا مل يكن هناك والة يصلون بالناس كما يف هذه األزمنة، فإنه خيتار لإلمامة األكفأ واألورع، ويعزل 

ذا الشخص يتظاهر مبعصية، أو يفعل ذنباً من عنها املبتدع والعاصي املتظاهر مبعصية، فإذا عرف بأن ه
الذنوب، فال جيوز أن يعني إماماً راتباً، بل إذا علم الناس منه هذا الذنب فإن عليهم أن يؤخروه، ويسعوا 

أما لو مل يقدروا فالصالة خلفه صحيحة إذا أمتها، ولكن إذا وجد من هو أحسن منه . يف خلعه وإبعاده
أيت أن إمام ذلك املسجد يستحل مساع الغناء، أو حيلق حليته، أو يسكر، فليصلى خلف احلسن، فإذا ر

أو يدخن، أو يسبل ثوبه، يصلي مسبالً، أو يؤوي بعض الفسقة واألشرار، ويستضيفهم ويؤيدهم، أو 
يتأخر عن بعض الصلوات، أو يتركها تركاً، أو ما أشبه ذلك، وتعلم ذلك منه، وجتد إماماً يف مسجد 

 تقياً ورعاً، حمافظاً على العبادة، مترتهاً عن اآلثام، فال شك أن الصالة خلف ذلك -اًولو بعيد-آخر 
أما لو كان ترك الصالة خلف ذلك اإلمام . التقي، وذلك الورع، أوىل من صالتك خلف هذا العاصي

 فلو أن اإلمام شيعي، أو قبوري، أو عاصٍ مظهر للمعصية، أو معتزيل. يسبب ارتداعه فإن ذلك يلزم
خمالف للعقيدة، أو يعتقد مذهب املتصوفة، أو ما أشبه ذلك، ومع ذلك دعوناه وبينا له، فأصر على 

معتقده، وصار إماماً يصلي يف هذا املسجد، فكوننا نصلي خلفه فيه إقرار هلذه البدعة أو تقوية هلا، ولكن 
 ترك الصالة خلفه تنفري للناس علينا أن نسعى يف إزالته، ونسعى يف إبعاده وفصله، وإن مل نقدر، وكان يف

منه؛ تركنا الصالة خلفه، وذهبنا إىل املساجد األخرى، سيما إذا ترك الصالة خلفه الذين هلم كلمة 
  مسموعة، فهذا يسبب ارتداعه، ويسبب توبته، ورجوعه عما يعتقده،
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فريجع إىل نفسه ويتوب، قد ترك هؤالء الصالة خلفي، وال شك أم عرفوا أن ما أفعله خطأ، : فيقول
 تعظيم القبور، أو سب -مثالً-سواء كان الذنب الذي فيه بدعة أو معصية، فريجع عن بدعته اليت هي 

الصحابة كما يفعله الرافضة، أو اعتقاد تفضيل بعض الصحابة على اخللفاء، أو ما أشبه ذلك، أو كان 
اء، أو أن أولياءهم يستطيعون أن يأخذوا على مذهب املتصوفة الذين يدعون أن الويل أفضل من األنبي

حيلق حليته، : من املأل األعلى، أو ما أشبه ذلك من عقائد الصوفية الباطلة، أو كان عاصياً معصية ظاهرة
أو يشرب الدخان، فإذا ترك الناس الصالة خلفه ارتدع وفكر، وعلم أنه خمطئ، وأم ما تركوا الصالة 



اب معهم، وأم جمموعة كبرية، وال ميكن أن يكون هو املصيب وهم خلفه إال وقد أنكروه، وأن الصو
تترك الصالة خلفه، هذا إذا وجد غريه، فأما إذا مل يوجد : املخطئون مع كثرم، ففي ذلك فائدة، فنقول

وبكل حال فالصالة . إال هو فإن الصالة خلفه جمزئة، وهي أفضل من الصالة على االنفراد كما ذكرنا
إذا مل يوجد غريهم الزمة، وال جيوز االنفراد عنهم، والصالة خلف العصاة كذلك، إذا مل خلف الوالة 
  .يوجد غريهم

  اإلمامة العارضة يتسامح فيها ما ال يتسامح مع اإلمامة الراتبة
…  
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قد تدخل بعض املساجد وجتد الصالة األوىل قد صليت، وجتد مجاعة أخرى قد قدموا واحداً أنت تعرف 
 يدخن، أو تراه مسبالً، أو تراه حليقاً، وتعرف منه ماال يعرف هؤالء الذين يصلون خلفه، فماذا أنه

صل خلفه وال تصل وحدك؛ وذلك ألنه يف هذه احلال صالته عارضة، وليست مستمرة، : تفعل؟ نقول
ق وبالفجور، وإمنا إمامته إمامة عارضة، خبالف ما إذا كان راتباً، أما إذا رتب يف مسجد من عرف بالفس

وبسماع األغاين، وبالنظر إىل الصور، ومبغازلة النساء، وبالتساهل مع نسائه بإباحة السفور هلن أو حنو 
ذلك، فإذا عرف منه ذلك فال جيوز إقراره يف إمامة املسلمني؛ ألن يف ذلك إظهاراً ملنكره، ومتكيناً له، 

فع معنويته، ورفع مستواه، ويف ذلك رفع فإن كونه يتوىل اإلمامة فيه شيء من تشجيعه وتقدميه ور
للباطل على احلق، فعلى مجاعة املسجد أن يسعوا مجيعاً يف عزلة عن اإلمامة وعن اخلطابة، ويسعوا يف 

تولية من هو أهل، وعلى املسئولني بعد أن يتأكدوا من صحة ما رمي به وما وصف به، أن ال يقروه على 
نكر، وإظهار ألهل املنكر، وعزله فيه إذالل وإهانة للعصاة، ودفع هلم هذه اإلمامة، فإقراره فيه تقوية للم

وبكل حال معلوم أن صالة اجلماعة من واجبات اإلسالم، وأن املسلمني مأمورون . عن التظاهر باملعاصي
بأن جيتمعوا يف مساجدهم، ويقدموا واحداً منهم، ويصلوا خلفه، يركعوا بركوعه، ويتبعوه يف السجود، 

فع، ويف اخلفض، ويف احلركات كما هو معلوم يف كتب الفروع، ولكن البد أن يكون اإلمام ويف الر
إمنا : (قدوة حسنة؛ وذلك ألنه مسي إماماً، واإلمام هو القدوة الذي يؤمت به، يقول عليه الصالة والسالم

  .، حىت من جهة ترك املعاصي، ومن جهة صحة العقائد)جعل اإلمام ليؤمت به
  راء اإلمام احملدثحكم الصالة و

…  
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أشار الشارح إىل مسائل فروعية، وذكر أن الكالم عليها واسع، وحمله يف كتب الفروع، وهو صحيح، 
، وصلى الناس خلفه وهم ال يعرفون حدثه، فما -حدثاً أكرب أو أصغر-من صلى بالناس حمدثاً : فمثالً

لم باحلدث وهو يف نفس الصالة فاستمر فيها، احلكم؟ هذه مسألة فروعية، ففرقوا بني ما إذا كان ع
فإم يعيدون، وما إذا مل يتذكر إال بعد ما انصرف فإم ال يعيدون، واستدل بقصة عمر، فإنه صلى مرة 
الصبح باجلماعة، مث رأى على ثوبه أثر احتالم، فاغتسل وأعاد الصالة، ومل يأمرهم باإلعادة، هذا هو 

لي أنه أمرهم باإلعادة، فإنه مرة صلى باجلماعة حمدثاً يف الكوفة، وملا وقد روي عن ع. القول املشهور
من : كان بعد ثالثة أيام تذكر أنه صلى م ذلك الوقت وهو حمدث، فأمر منادياً ينادي يف األسواق

صلى مع أمري املؤمنني يف اليوم الفالين الصالة الفالنية فليعد تلك الصالة، ولعل ذلك من باب االجتهاد 
  .ن علي رضي اهللا عنه، وهذه مسألة فروعيةم

  إذا ترك اإلمام بعض واجبات الصالة اجتهاداً
…  
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إذا ترك اإلمام شيئاً يعتقد املأموم أنه واجب، واإلمام يعتقد : من املسائل الفروعية اليت ذكرها الشارح
. ة املأموم صحيحة أيضاًأنه ليس بواجب، ففي هذه احلال الصالة صحيحة، صالة اإلمام صحيحة، وصال

وقد كان هناك اختالف بني الشافعي ومالك ، فالشافعي رضي اهللا عنه يرى اجلهر بالبسملة، بل يراها 
هل نصلي خلف من يتبع اإلمام مالك ؟ : واجبة، ومالك ال يرى البسملة من الفاحتة، فقيل للشافعي 

يصلي خلفه، وهو ال يقرأ البسملة، ألست أصلي خلف مالك ؟ مالك هو شيخه، ومع ذلك كان : فقال
وكذلك رفع اليدين عند الركوع، وعند الرفع من الركوع ال . والشافعي يرى وجوب اجلهر بالبسملة

يراه احلنفية، والشافعية وحنوهم يرونه من السنن املؤكدة، فإذا تركه اإلمام احلنفي، وصلى خلفه شافعي 
نه صلى خلف إمام جمتهد، رأى أن ذلك من مجلة أو حنبلي فصالته صحيحة، وال خالف يف ذلك؛ أل

وهكذا التأمني يف الصالة، بعض األئمة يرونه بدعة كاحلنفية، حىت إم يبطلون الصالة خلفه، . صالته
وإذا صلى حنفي خلف شافعي وأمن يف الصالة مل تبطل صالته؛ ألنه جمتهد، ولكل جمتهد نصيب، وهذه 

  .ذكور يف كتب األحكاماملسائل تفريعها واخلالف فيها م
  املطاعون يف مواضع االجتهاد

…  
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وقد دلت نصوص الكتاب والسنة وإمجاع سلف األمة أن ويل األمر وإمام : [قال الشارح رمحه اهللا
الصالة واحلاكم وأمري احلرب وعامل الصدقة يطاع يف مواضع االجتهاد، وليس عليه أن يطيع أتباعه يف 

عليهم طاعته يف ذلك، وترك رأيهم لرأيه، فإن مصلحة اجلماعة واالئتالف، موارد االجتهاد، بل 
ومفسدة الفرقة واالختالف أعظم من أمر املسائل اجلزئية، وهلذا مل جيز للحكام أن ينقض بعضهم حكم 

يروى عن أيب يوسف أنه ملا حج مع . بعض، والصواب املقطوع به صحة صالة بعض هؤالء خلف بعض
أصليت : حتجم اخلليفة وأفتاه مالك بأنه ال يتوضأ، وصلى بالناس، فقيل أليب يوسف هارون الرشيد فا

أمري املؤمنني، يريد بذلك أن ترك الصالة خلف والة األمور من فعل أهل ! سبحان اهللا: خلفه؟ قال
يصلون لكم فإن أصابوا فلكم : (وحديث أيب هريرة الذي رواه البخاري أن رسول اهللا قال. البدع
، نص صحيح صريح يف أن اإلمام إذا أخطأ فخطؤه عليه ال على ) وإن أخطأوا فلكم وعليهموهلم،

املأموم، واتهد غايته أنه أخطأ بترك واجب اعتقد أنه ليس واجباً، أو فعل حمظور اعتقد أنه ليس 
ن يبلغه، حمظوراً، وال حيل ألحد يؤمن باهللا واليوم اآلخر أن خيالف هذا احلديث الصريح الصحيح بعد أ

وهو حجة على من يطلق من احلنفية والشافعية واحلنبلية أن اإلمام إذا ترك ما يعتقد املأموم وجوبه مل 
قد ]. يصح اقتداؤه به، فإن االجتماع واالئتالف مما جيب رعايته وترك اخلالف املفضي إىل الفساد

م، وكل يطاع حسب واليته، وردت أدلة يف طاعة والة األمور مذكورة يف كتب العقائد وكتب األحكا
وكل له والية ختصه، فهناك اخلليفة الذي حتت واليته مجيع املسلمني، يف شرق األرض وغرا، كما كان 
اخللفاء الراشدون، وكذلك خلفاء بين أمية وبين عباس كانت خالفتهم عامة جلميع البالد اإلسالمية، 

طاعة اهللا، فقد ثبت عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه فطاعتهم فيما أمروا به إذا مل يكن معصية تعترب من 
  من أطاعين فقد أطاع اهللا، ومن عصاين فقد عصى اهللا، ومن أطاع أمريي فقد: (قال
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والية أمري : وهناك والية أخص منها، مثل. ، فهذه والية عامة)أطاعين، ومن عصى أمريي فقد عصاين
أمورون بأن يؤمروا عليهم أحدهم، بل كل من سافر سفراً ولو احلجاج، ووالية أمري ااهدين، فإم م

ال حيل : (قصرياً وكانوا مجاعة، عليهم أن يؤمروا، كما يف بعض األحاديث أنه صلى اهللا عليه وسلم قال
، أو كما ورد يف األحاديث، فهذا األمري الذي يؤمرونه عليهم أن )لثالثة يسافرون إال أمروا واحداً منهم

مل يأمر مبعصية، أما إذا أمر مبعصية فال مسع وال طاعة، وقد اشتهر حديث عبد اهللا بن حذافة ملا يطيعوه ما 
أمره صلى اهللا عليه وسلم على سرية، وأمر الصحابة الذين معه أن يطيعوه، فسار م أياماً، وملا كانوا 

ادخلوها، أليس قد : ممرة يف مكان نازلني، كأنه غضب على بعضهم، فأمرهم أن يوقدوا ناراً، وقال هل
ما فررنا إىل : مث قالوا! أمركم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن تطيعوين، فهم بعضهم أن يدخلها



رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إال خوفاً من النار، فما زالوا يتحاججون حىت طفئت النار وسكن 
، فأمرهم ) منها، إمنا الطاعة يف املعروفلو دخلوها ما خرجوا: (غضبه، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم

وثبت . بطاعته، ولكن بني يف هذا احلديث أن الطاعة إمنا تكون فيما كان معروفاً، فأما مثل هذا فال طاعة
، فإذا أمر الوايل مبعصية فال مسع وال )ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق: (أيضاً قوله صلى اهللا عليه وسلم

اعة أو أمر مبا فيه مصلحة، أو أمر مبا هو اجتهاد فإن أتباعه والذين حتته يطيعونه وال طاعة، أما إذا أمر بط
خيرجون عن طاعته، هذه هي وظيفة أتباعه، وسواء كانت إمارة يف بلد، أو على جيش، أو سرية، أو 
. على غزو، أو على حجاج، أو عامل زكاة يذهب جلمع الزكاة وحنوها، كل هؤالء هلم والية حبسبهم

وكذلك من جعل رئيساً أو مديراً ملؤسسة من املؤسسات، أو دائرة من الدوائر احلكومية أو حنو ذلك، 
وجعل حتته من خيدمه أو من يعمل، وكانوا حتت واليته، فإن عليهم أن يقدروا ما يأمرهم به، بشرط أال 

  يأمرهم
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ولكن بكل حال طاعتهم تكون بقدر مبعصية ختالف نصاً صرحياً، فهذه وظيفة هؤالء أم ينفذون، 
املصلحة اليت يؤمرون ا، ومعلوم أن واليتهم إمنا هي خاصة يف حميطهم، وأما إذا كان اإلنسان خارجاً 

ومعلوم . عن واليتهم، كما إذا انتهى من شغله معهم، أو كان يف بيته أو يف سوقه فليس هلم والية عليه
لدائرة وحنوها بشر، وليس مبعصوم، وليست أقواله كلها صرحية يف أن أمري اجليش أو أمري البلد أو أمري ا

أا واقعية، بل كثرياً ما يفعل الشيء ويكون عن اجتهاد، فعلى أتباعه ووزرائه وزمالئه أن يشريوا عليه 
مبا يرون فيه املصلحة، وقد كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يستشري أصحابه، ويقبل إشارام ويقبل 

هذا املرتل يا : ملا غزا غزوة بدر ونزل مرتالً قرب بدر، قال له بعض أصحابة: م، ولذلك أمثلةاقتراحا
إن هذا غري : بل هو الرأي واملكيدة، فقال: (رسول اهللا أنزلك اهللا إياه أم هو الرأي واملكيدة؟ قال

). ني املياه، فقبل رأيهمناسب، وإن املناسب أن نرتل يف املكان الفالين، فنكون قد حلنا فيه بني القوم وب
. وهذا دليل على أنه إذا أشار عليه بعض أبتاعه برأي أو بنظر فعليه قبول ذلك إذا كانت فيه مصلحة

وكذلك ملا جاء األحزاب وأحدقوا باملدينة، وكانوا من قريش وغطفان، أراد النيب صلى اهللا عليه وسلم 
إن كان هذا وحياً من اهللا فسمعاً وطاعة، : فقالواأن يصاحل غطفان بثلث الثمار، فاستشار أهل املدينة، 

وإن كان باجتهاد فال نعطيهم إال حد السيف، فقبل إشارم وقبل رأيهم، وهذا دليل على أن أتباع 
ال شك أن الوالة ليسوا : فعلى كل حال نقول. الوايل قد يشريون عليه وينظرون له نظرة مناسبة

يرشدوهم ويدلوهم على املصاحل، وعلى ما فيه اخلري هلم، مبعصومني، وأن أتباعهم مأمورون بأن 
وللمجتمع، ولكن إذا اختري لإلدارة أو للوالية املتأهل والفاضل الذي جتتمع فيه الصفات اليت تؤهله هلذا 



  .......املنصب فليس ألحد االعتراض عليه، إال على وجه النظر، أو على وجه اإلشارة
…  

  ]٥٤[شرح العقيدة الطحاوية 
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جتب طاعة والة األمر باملعروف، وجتب مناصحتهم، وال جيوز تكفريهم إال أن نرى كفراً بواحاً، واحلكم 
  .على الناس إمنا يكون بالظاهر

  وجوب طاعة اهللا ورسوله
…  

مبىن عقيدة اإلسالم على كتاب اهللا وسنة نبيه، وعلى طاعة اهللا وطاعة رسوله، وقد وردت األدلة يف 
ومن يطع اللَّه ورسولَه : ر بالطاعة، والنهي عن املعصية يف آيات كثرية، مثل قول اهللا تعاىلتأكيد األم

 ارها اَألنهتحت نرِي مجت اتنج لْهخدإىل قوله] ١٣:النساء[ي : هوددح دعتيو ولَهسرو صِ اللَّهعي نمو
وأَطيعوا اللَّه وأَطيعوا الرسولَ واحذَروا : ، ومثل قوله]١٤:النساء[ فيها يدخلْه ناراً خالداً

، ]٣٢:آل عمران[، قُلْ أَطيعوا اللَّه والرسولَ فَإِنْ تولَّوا فَإِنَّ اللَّه ال يحب الْكَافرِين ]٩٢:املائدة[
مإِنْ كُنت ولَهسرو وا اللَّهيعأَطو نِنيمؤوأخرب تعاىل بأن طاعة الرسول طاعة . يف عدة آيات] ١:األنفال[ م

، وأخرب النيب صلى اهللا عليه وسلم بأن ]٨٠:النساء[من يطع الرسولَ فَقَد أَطَاع اللَّه : هللا، قال تعاىل
سول عليه طاعة اهللا تعاىل سبب لدخول اجلنة، وكذلك معصيته سبب لدخول النار، وأن طاعة الر

كل الناس يدخل اجلنة إال : (الصالة والسالم تعترب العالمة لطاعة الرب تعاىل، قال عليه الصالة السالم
  ). ......من أطاعين دخل اجلنة، ومن عصاين فقد أىب: ومن يأىب يا رسول اهللا؟ قال: من أىب، قالوا

  طاعة والة األمر باملعروف من طاعة اهللا ورسوله
…  

)٣/٣٦(  

  

يا : طاعة أويل األمر، الذين ذكرهم اهللا بقوله: اعة اهللا تعاىل وطاعة الرسول عليه الصالة والسالممن ط
 كُمنرِ مي اَألملأُوولَ وسوا الريعأَطو وا اللَّهيعوا أَطنآم ينا الَّذهوقال النيب صلى اهللا ]٥٩:النساء[أَي ،

، ومن أطاع أمريي فقد أطاعين، ومن عصاين فقد عصى اهللا، من أطاعين فقد أطاع اهللا: (عليه وسلم
، وكان عليه الصالة والسالم يأمر بطاعة والة األمر، كما يف قوله عليه )ومن عصى أمريي فقد عصاين



أوصيكم بتقوى اهللا والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، يقودكم بكتاب : (الصالة والسالم
وقد ذكر العلماء أن من عقيدة ). امسع وأطع وإن أخذ مالك وضرب ظهرك: (ر ، ويف حديث أيب ذ)اهللا

طاعة والة األمور، الذين هلم الوالية والسيطرة على البالد والعباد، وطاعتهم تعترب : أهل السنة واجلماعة
ر، وإذا مل مجعاً لكلمة املسلمني، وتعترب قمعاً للمفسدين، ودفعاً للظاملني؛ ألن بواليتهم يثبت احلق ويظه

يكن هناك والة صار الضعيف باً للقوي، ومل تثبت الكلمة، ومل يثبت األمن، وحصلت الزعازع والفنت، 
ويشترط . وحصلت املخاوف، وحصل القتال وكثرت الفوضى، فألجل ذلك شرعت طاعة والة األمور

رد يف احلديث أنه صلى اهللا أال تكون يف معصية اهللا، وال ختالف شيئاً من شرع اهللا، فلذلك و: يف طاعتهم
، وإذا كان )إمنا الطاعة يف املعروف: (، وقال)ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق: (عليه وسلم قال

اجتماع املسلمني على أمريهم أو على واليهم فيه مصلحة فإن من متام مصلحتهم، ومن متام طمأنينتهم 
ارقوا مجاعة املسلمني، وأال ينبذوا إليهم أمرهم، وأال وحيام وسعادم أال يرتعوا يداً من طاعة، وأال يف

ينقضوا بيعتهم؛ فبذلك تثبت البالد وتطمئن، ويأمن العباد على أنفسهم وعلى أمواهلم، وبذلك يؤخذ 
احلق للمظلوم من الظامل، ويؤخذ على يد الظامل، ويقهر على احلق، ويقصر عليه، ويضرب على يد الظامل 

  لبالد كلها، ويذهب عنها اخلوف والفنت والزعازع، هذا هو السبببيد من حديد؛ فتأمن ا

)٣/٣٧(  

  

  .الذي ألجله أمرنا بطاعة والة أمورنا
  وجوب مناصحة والة األمر

…  
جيب علينا مجيعاً أن نناصح من واله اهللا أمرنا، فإن هذا من متام العقيدة، كان النيب صلى اهللا عليه وسلم 

، وهذه املناصحة )وأن تناصحوا من واله اهللا أمركم: ( يف البيعة قولهمن مجلة ما يأخذه على أصحابه
نصح العسل، إذا : والناصح هو اخلالص، والنصح مشتق من قوهلم. تتمثل يف أن نكون ناصحني هلم

أال يكون يف قلبه غل وال حقد على مسلم، وأن يبدي لكل مسلم كبري أو صغري : خلصه وصفاه، واملعىن
لى اخلري الذي حيبه لنفسه، وباألخص والة األمور، فينصح هلم، وليست النصيحة النصيحة، ويدله ع

مقتصرة على أن حتبهم وأن ختلص هلم املودة، وأن تصفي هلم قلبك، حبيث ال يكون يف قلبك حقد وال 
غل، بل إن النصيحة تتمثل أيضاً بالتحذير من الشرور، والداللة على اخلريات، واإلرشاد عند اهلفوات، 

وال شك أن والة األمور ومن دوم ممن هلم والية بشر، والبشر عرضة . التحذير من الزالت وحنوهاو
للخطأ، وإذا كانوا عرضة للخطأ، واإلنسان ليس مبعصوم، وإذا أخطأ ينتظر من إخوته، وممن حتته وممن 

عوا عليه وبينوا له، فوقه وممن هو أكرب منه وأصغر؛ أن يرشدوه وأن يدلوه ويهدوه إىل احلق، فإذا اجتم



إن الصواب كذا وكذا؛ رجع إليه، وفرح بأن يكون من رعيته، وممن حتت يده من يدله ومن : وقالوا له
أما إذا ترك الوالة وما هم عليه من اخلطأ، . يعينه، ويكون ذلك رداً له إىل احلق، وخرياً لألمة وللوالة
وهلم من وزير أو أمري أو أخ أو صديق أو عامل حىت ظنوا أن ما هم فيه هو الصواب، ومل يرشدهم من ح

وال شك أن كل عاقل من والة . أو جاهل؛ ومل يبينوا هلم ما يعلمونه من حق، فإا تعظم بذلك املصيبة
األمور، وكل ناصح وكل حمب تقي مؤمن يفرح ويسر إذا أبديت له النصيحة، وإذا أظهرت له الزلة 

ها؛ فريجع إىل الصواب، ويعود إىل طلب احلق، وهذه هي السمة اليت زل فيها، والكلمة اليت أخطأ في
  والصفة اليت جيب أن يكون عليها كل أحد من صغري أو كبري من مأمور أو أمري، فإذا

)٣/٣٨(  

  

كانت األمة كذلك، حيبون لوالم ما حيبون ألنفسهم، وينصحون هلم، ويطيعوم، ويرشدوم، 
على األخطاء، فعند ذلك جتتمع كلمة األمة، وعند ذلك يظهر احلق ويهدوم إىل الصواب، وينبهوم 

أما عامة األمة . السمع والطاعة ممن حتت أيديهم: ويقوى أهله، هذا هو الواجب يف حق والة األمور
فواجب علينا أيضاً أن ننصح هلم، وذلك ألم من مجلة إخواننا، وقد جعل النيب صلى اهللا عليه وسلم 

، فأمر بأن ننصح للعامة، )وألئمة املسلمني وعامتهم: ( النصيحة للوالة يف قولهالنصيحة هلم بعد
والنصيحة للعامة تتمثل يف إرشادهم إىل اخلري، وحتذيرهم من الشر، وداللتهم عليه، وتعليم جاهلهم، 
أشبه وإرشاد ضاهلم، وتنبيه غافلهم، وأمرهم باخلري، وحثهم عليه، ويهم عن الشر، وحتذيرهم منه، وما 

فرحوا ذه النصيحة وقبلوها، وسروا مبن : وال شك أم إذا كانوا عقالء، وإذا كانوا أتقياء. ذلك
نصحهم، وشجعوه، والتزموا بأن يؤدوا هذه النصيحة إىل أبنائهم، وإىل إخوام، وإىل أحفادهم، فعند 

. هر دين اهللا على الدين كلهذلك تنتشر الشريعة والعمل ا، وتظهر كلمة اهللا اليت وعد بإظهارها، ويظ
أم يدينون بالطاعة لوالة أمورهم، وأم يصلون على أهل التوحيد : وقد مر بنا أن من عقيدة املسلمني

ال إله إال اهللا، وأم ال يرتعون يداً من طاعة، فإذا اتصفوا بذلك كله سكنت أمورهم، : الذين يقولون
ذا عرفوا ذلك عرفوا أن عقيدة اإلسالم جاءت بكل ما فيه واطمأنوا يف حيام، وعملوا بشريعتهم، وإ

  . ......اخلري، ومبا فيه األمن واالستقرار
  الصالة على من مات من املسلمني براً أو فاجراً

…  

)٣/٣٩(  

  



ونرى الصالة على من مات من : أي) والصالة على من مات منهم: (قوله: [قال الشارح رمحه اهللا تعاىل
 وإن كان يستثىن من هذا العموم البغاة وقطاع الطريق، وكذا قاتل نفسه خالفاً أليب األبرار والفجار،

يوسف ، ال الشهيد خالفاً ملالك والشافعي رمحهما اهللا على ما عرف يف موضعه، لكن الشيخ إمنا ساق 
ظهرون هذا؛ لبيان أنا ال نترك الصالة على من مات من أهل البدع والفجور ال للعموم الكلي، ولكن امل

إما مؤمن وإما منافق، فمن علم نفاقه مل جتز الصالة عليه واالستغفار له، ومن مل يعلم : لإلسالم قسمان
ذلك منه صلي عليه، فإذا علم شخص نفاق شخص مل يصل هو عليه، وصلى عليه من مل يعلم نفاقه، 

زوة تبوك قد عرف وكان عمر رضي اهللا عنه ال يصلي على من مل يصل عليه حذيفة ؛ ألنه كان يف غ
املنافقني، وقد ى اهللا سبحانه وتعاىل ورسوله صلى اهللا عليه وسلم عن الصالة على املنافقني، وأخرب أنه 
ال يغفر هلم باستغفاره، وعلل ذلك بكفرهم باهللا ورسوله، فمن كان مؤمناً باهللا ورسوله مل ينه عن الصالة 

ية أو العملية الفجورية ما له، بل قد أمره اهللا تعاىل عليه، ولو كان له من الذنوب االعتقادية البدع
فَاعلَم أَنه ال إِلَه إِالَّ اللَّه واستغفر لذَنبِك وللْمؤمنِني والْمؤمنات : باالستغفار للمؤمنني فقال تعاىل

، فالتوحيد أصل الدين، فأمره سبحانه بالتوحيد واالستغفار لنفسه، وللمؤمنني واملؤمنات] ١٩:حممد[
. واالستغفار له وللمؤمنني كماله، فالدعاء هلم باملغفرة والرمحة وسائر اخلريات، إما واجب وإما مستحب

عام وخاص، أما العام فظاهر كما يف هذه اآلية، وأما الدعاء اخلاص فالصالة على : وهو على نوعني
صلوا عليه صالة اجلنازة، وهم مأمورون يف صالم امليت، فما من مؤمن ميوت إال وقد أمر املؤمنون أن ي

مسعت رسول اهللا : عليه أن يدعوا له، كما روى أبو داود وابن ماجة عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال
  إننا مأمورون بأن حنسن: يقول)]. إذا صليتم على امليت فأخلصوا له الدعاء: (يقول

)٣/٤٠(  

  

يتظاهر باإلسالم أنه مرتد وكافر، إذا كان ظاهره أنه من أهل الظن باملسلمني، وال حنكم على مسلم 
اإلسالم، ولو كان باطنه خفياً، فنصلي عليه بعد موته، وهذا معىن احلديث الذي قال فيه صلى اهللا عليه 

، فإن املراد على أهل ال إله إال اهللا، وال شك أن أهل ال إله )ال إله إال اهللا: صلوا على من قال: (وسلم
هللا هم أهل التوحيد، وهم أهل اإلسالم، وهم أهل العلم وأهل العمل، وهم الذين يعملون بال إله إال إال ا

اهللا، فيفعلون ما توجبه ال إله إال اهللا، ويتركون ما حترمه هذه الكلمة من احملرمات، فإذا كانوا متمسكني 
، ولو صدرت منهم زالت، بذلك يف الظاهر فإننا ال نكفرهم، ونصلي عليهم، ولو وقعت منهم هفوات

ولو كان مذنبني، ولو رأينا منهم بعض الذنوب الظاهرة مل حنكم بكفرهم ومل حنكم خبروجهم من 
 أم ال يكفرون بالذنوب، ولو كانت ما كانت، -كما تقدم مراراً-اإلسالم؛ ألن من عقيدة أهل السنة 

االستمرار على تركها، فقد ورد أنه : ينما مل تصل إىل الشرك، إال ما ورد التكفري به كترك الصالة يع



وأما بقية األعمال فإذا أطلق على بعضها لفظ الكفر فإنه يراد به الكفر العملي، كقوله صلى اهللا . كفر
كون : ، فالطعن يف النسب)الطعن يف النسب والنياحة: اثنتان يف الناس مها م كفر: (عليه وسلم

لست من قبيلة فالن، ولست ابن فالن، وحنو ذلك، هذا : اإلنسان يعري نسبك ويقدح فيه، أو يقول
هي الصياح على امليت، أطلق عليه أنه كفر، ولكنه يراد به : والنياحة. أطلق عليه أنه كفر، ولكنه عملي

الكفر العملي، وكذلك قتال املسلمني أطلق عليه أنه كفر، وهو كفر عملي، وكل هذه ال توجب أن 
فاملذنب الذي وقعت منه .  أن نترك الصالة عليه، بل هو أوىل أن يصلى عليهنتربأ من هذا اإلنسان، وال

ذنوب وارتكب بعض السيئات يصلى عليه، وال تترك الصالة عليه، ولو كان قد زىن، ولو سرق، ولو 
أكل الربا أو أكل مال اليتيم، أو توىل عن الزحف، أو ما أشبه ذلك، ما عدا الذنوب اليت توقعه يف 

   املكفرات املشهورة، اليت إذاالكفر، وهي

)٣/٤١(  

  

فعلها حكم بردته، كمسبة اهللا، فالذي يسب اهللا أو يسب الرسول عليه الصالة والسالم أو ينتقص دين 
وبكل حال فاملعاصي اليت دون الشرك . اإلسالم أو حنو ذلك، فإن هذا يعترب ردة وخروجاً من اإلسالم

  . ......ودون الكفر يصلى على أهلها
   علم نفاقه ال يصلى عليهمن
…  

املنافقون الذين يضمرون الكفر ويظهرون للناس أم مؤمنون، ال ندري ما يف بواطنهم، فنصلي عليهم 
عمالً بالظاهر، فهم يصلون معنا، وجياهدون معنا، ويصومون ويفطرون مع املسلمني، فإذا كانوا 

 إن اطلع على نفاق حقيقي بأن جنم النفاق لكن. يضمرون الكفر يف نفس األمر فأمرهم بينهم وبني اهللا
من هذا اإلنسان وظهر منه ما يدل على نفاقه وإضماره الكفر، وأنه ما أسلم وال عمل هذه األعمال إال 

وال تصلِّ علَى أَحد منهم مات : تستراً؛ فإنه واحلال هذه حيكم بكفره، وال يصلى عليه، قال اهللا تعاىل
اه اهللا أن يصلي على املنافقني الذين يعلم نفاقهم، والذين أطلعه ] ٨٤:التوبة[م علَى قَبرِه أَبداً وال تقُ

وممن حولَكُم من اَألعرابِ : اهللا عليهم؛ ألنه قد أطلعه على بعضهم، وبعضهم مل يعلمهم كما قال تعاىل
فالنيب عليه الصالة ] ١٠١:التوبة[ النفَاقِ ال تعلَمهم نحن نعلَمهم منافقُونَ ومن أَهلِ الْمدينة مردوا علَى

والسالم ال يعلم أعيام، وإمنا اهللا تعاىل هو الذي يعلم أعيام فأطلعه على بعضهم، فالذين أطلعه على 
نافقني الذين مهوا بعضهم اه أن يصلي عليهم، وأطلع عليه الصالة والسالحمذيفة بن اليمان على بعض امل

مبا مل ينالوا، فسماهم وأسرهم إىل حذيفة ، فكان حذيفة يسمى صاحب السر، وكان إذا قدمت جنازة 
فإذا عرف . مشكوك فيها مل يصل عليها عمر حىت يرى حذيفة يصلي عليها، فيعلم أنه ليس من املنافقني



وإن كان يتظاهر أنه مع -م أن هذا منافق، يؤذي اهللا ورسوله، ويؤذي املؤمنني، ويسب اإلسال
   فال يصلى عليه واحلال هذه، بل إذا اطلع على حاله وزندقته فإنه يقتل؛-املسلمني

)٣/٤٢(  

  

وكذلك أيضاً ال يصلى على أهل البدع ). من بدل دينه فاقتلوه(ألن ذلك ردة منه وتبديل للدين، فإنه 
م حيبون القرآن وما الذين يظهرون بدعهم، مثل الرافضة الذين يظهرون للناس أم حيبون اإلسالم، وأ

أشبه ذلك، ولكنهم يف احلقيقة يضمرون بغض اهللا وبغض رسوله، أو يضمرون بغض الصحابة الذين 
محلوا كتاب اهللا، ويعتقدون أم حرفوا كتاب اهللا وكذبوا على رسوله، ويبغضون أهل السنة، فمثل 

 احلقيقة يضمرون الكفر أو يضمرون البغض، ويعملون مبا هؤالء أعداء هللا، ويعتربون منافقني؛ ألم يف
يسمونه التقية اليت هي نوع من النفاق، وأشباههم من املالحدة الذين يشك يف عقيدم، فتترك الصالة 

  . ......عليهم زجراً عن أفعاهلم وعن معتقدام
  ترك الصالة على بعض املسلمني من بعض األعيان لبعض األسباب

…  

)٣/٤٣(  

  

من قتل نفسه ال يصلي عليه اإلمام الكبري : بعض األشخاص تترك الصالة عليهم لبعض األسباب، فمثالً
وكذلك تترك الصالة . أو العامل الكبري زجراً عن هذا الفعل، وال مينع ذلك أن يصلي عليه عامة الناس

يه وسلم على شهداء على الشهداء؛ وذلك ألم أحياء عند رم يرزقون، فلم يصل النيب صلى اهللا عل
املعركة، إما لعدم حاجتهم إىل ذلك، وإما ألم واحلال هذه يعتربون من األتقياء، ويعتربون من أهل 

وبكل حال فاألصل أننا نصلي على أهل ال إله . اخلري، وإما ختفيفاً لكثرم؛ ألم قد يكونون عدداً كبرياً
مليت قد انقطع عمله، فهو يف حاجة إىل أن يدعو له إال اهللا، وأن الصالة عليهم تنفعهم؛ وذلك ألن ا

يف حديث عمرو بن عوف أن النيب صلى . إخوته املسلمون؛ وهلذا يدعون له باملغفرة وبالرمحة وحنو ذلك
اللهم اغفر له وارمحه، وعافه : (فحفظت من دعائه قوله: اهللا عليه وسلم صلى على جنازة، يقول عوف 

 مدخله، واغسله من الذنوب باملاء والثلج والربد، ونقه من الذنوب واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع
، يقول )واخلطايا كما ينقى الثوب األبيض من الدنس، وأبدله داراً خرياً من داره، وأهالً خرياً من أهله

ولعل هذا الدعاء . حىت متنيت أن أكون ذلك امليت ملكان دعاء النيب صلى اهللا عليه وسلم له: عوف 
 يتم ألمته هذه األدعية ويعلمهم، ومل خيصص للصحابة دعاء، بل أمرهم بأن يدعو مبا تيسر؛ ألجل أن



ادعوا له مبا : أي) إذا صليتم على امليت فأخلصوا له الدعاء: (وهلذا قال صلى اهللا عليه وسلم يف احلديث
نعيم الربزخ : ري الدنياحتفظون ومبا تيسر من هذا ومن غريه، ادعوا له خبري الدنيا وخري اآلخرة، وأقصد خب

. ما بعد املوت، من اجلنة وما قبلها، ادعوا له بذلك، وادعوا له باملغفرة: ونعيم القرب، وخري اآلخرة، يعين
واستغفر لذَنبِك وللْمؤمنِني : وقد أمر اهللا نبيه صلى اهللا عليه وسلم باالستغفار للمؤمنني يف قوله

 اتنمؤالْموحكى اهللا تعاىل عن بعض أنبيائه هذا االستغفار، فحكى عن]١٩:حممد[و ،  

)٣/٤٤(  

  

ربنا اغْفر لي ولوالدي * رب اجعلْنِي مقيم الصالة ومن ذُريتي ربنا وتقَبلْ دعاِء : إبراهيم أنه قال
 ابسالْح قُومي موي نِنيمؤلْملفلم يقتصر على والديه وعلى ذريته، بل دعا ] ٤١-٤٠:يمإبراه[و

رب اغْفر لي ولوالدي ولمن دخلَ : للمؤمنني يوم يقوم احلساب، وحكى عن نوح عليه السالم أنه قال
 اتنمؤالْمو نِنيمؤلْملناً ومؤي متييف ذلك األولون فدعا للمؤمنني واملؤمنات عموماً فيدخل] ٢٨:نوح[ب 

حنن مأمورون بأن ندعو للمؤمنني، والصالة عليهم تنفعهم، والصالة عليهم بعد موم : إذاً. واآلخرون
فيها دعاء هلم، واستغفار هلم، وزيادة يف أعماهلم، فيحرص املسلم على أن يصلى على امليت، وينبغي 

عوة، ورمبا يكون يف الكثري من هو أتقى احلرص على كثرة عدد املصلني؛ ألنه رمبا يكون فيهم جماب الد
وأنقى، وأفضل معتقداً، فيجيب اهللا تعاىل دعوته، ومع كثرم أيضاً يقبل اهللا دعوم، فقد ورد يف 

، أو كما قال يف )ما من مسلم يقوم عليه مائة رجل، ال يشركون باهللا شيئاً، إال شفعوا فيه: (احلديث
سلم، حىت ولو مل يصدر منه شيء من الذنوب، ويستغفر له، احلديث، فهذا حث على أن يصلى على امل

  . ......ويطلب له من اهللا املغفرة والزلفى
  مسألة الشهادة باجلنة والنار للمعني

…  

)٣/٤٥(  

  

أنا ال نقول عن أحد معني من : يريد). وال نرتل أحداً منهم جنة وال ناراً: (قوله: [قال الشارح رمحه اهللا
ن أهل اجلنة أو من أهل النار إال من أخرب الصادق صلى اهللا عليه وسلم أنه من أهل إنه م: أهل القبلة

إنه ال بد أن يدخل النار من أهل الكبائر من يشاء اهللا : اجلنة، كالعشرة رضي اهللا عنهم، وإن كنا نقول
جبنة وال نار إدخاله النار، مث خيرج منها بشفاعة الشافعني، ولكنا نقف يف الشخص املعني، فال نشهد له 

. إال عن علم؛ ألن حقيقة باطنه وما مات عليه ال حنيط به، لكن نرجو للمحسن وخناف على املسيئ



أال يشهد ألحد إال لألنبياء، وهذا ينقل عن حممد ابن : أحدها: وللسلف يف الشهادة باجلنة ثالثة أقوال
لنص، وهذا قول كثري من العلماء وأهل أنه يشهد باجلنة لكل مؤمن جاء فيه ا: الثاين. احلنفية واألوزاعي

أنه مر جبنازة فأثنوا : (أنه يشهد باجلنة هلؤالء، وملن شهد له املؤمنون كما يف الصحيحني: الثالث. احلديث
ويف -وجبت : وجبت، ومر بأخرى فأثين عليها بشر، فقال: عليها خبري، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم

هذا أثنيتم : ما وجبت؟ فقال رسول اهللا! يا رسول اهللا: فقال عمر -ثالث مرات) وجبت: (رواية كرر
، وقال )عليه خرياً فوجبت له اجلنة، وهذا أثنيتم عليه شراً فوجبت له النار، أنتم شهداء اهللا يف األرض

بالثناء : مب يا رسول اهللا؟ قال: توشكون أن تعلموا أهل اجلنة من أهل النار، قالوا: (صلى اهللا عليه وسلم
أول الكالم يتعلق مبن يشهد ]. ، فأخرب أن ذلك مما يعلم به أهل اجلنة وأهل النار)احلسن، والثناء السيئ

قد ثبت أنه صلى اهللا عليه وسلم شهد : له باجلنة ومن يشهد له بالنار، وهل جيوز ذلك أم ال؟ نقول
نة، وأبو بكر يف اجلنة، وعمر النيب يف اجل: (لبعض أصحابه باجلنة كالعشرة، يف قوله صلى اهللا عليه وسلم

، إىل آخر العشرة، فالعشرة مشهود هلم باجلنة، وهم اخللفاء األربعة، ..)يف اجلنة، وعثمان يف اجلنة 
  سعيد وسعد وابن عوف وطلحة: والستة الباقون من العشرة هم الذين مجعهم الناظم بقوله

)٣/٤٦(  

  

لى اهللا عليه وسلم باجلنة، وختم هلم بأعمال صاحلة، وعامر فهر والزبري املمدح هؤالء شهد هلم النيب ص
وممن شهد هلم باجلنة ثابت . ومل ينقل عنهم ما يكون سبباً ملخالفة ما شهد به النيب صلى اهللا عليه وسلم

، يقول )أخربه أنه من أهل اجلنة: (بن قيس بن مشاس، ملا أرسل إليه النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
إين أمسع دف نعليك يف : (فقد قال له: وكذلك بالل . يننا وهو من أهل اجلنةفكان ميشي ب: الراوي
إين ألرجو أال : (وقد ثبت أيضاً أنه صلى اهللا عليه وسلم قال. ، وغريه من الذين شهد هلم بذلك)اجلنة

، وكانوا أكثر من ألف وأربعمائة، ويف هذا شهادة من النيب صلى )يدخل النار أحد بايع حتت الشجرة
 عليه وسلم أنه ال يدخل أحد منهم النار، كما أم من أهل اجلنة؛ ألن من مل يدخل النار دخل اجلنة اهللا

وكذلك أهل بدر الذين عددهم ثالمثائة وبضعة عشر، فقد ثبت أن النيب صلى اهللا عليه وسلم . والبد
هؤالء إذا كان اهللا قد ، فمثل )اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم: إن اهللا اطلع على أهل بدر فقال: (قال

وبقية الصحابة رضي اهللا عنهم يرجى هلم اخلري، . غفر هلم فإن ذلك دليل على أم من أهل اجلنة
: ولسبقهم وألعماهلم الصاحلة قد أنزل اهللا فيهم آيات تدل على سبقهم وعلى فضلهم، قال تعاىل

هؤالء املهاجرون الذين هاجروا من مكة ] ١٠٠:التوبة[رِ والسابِقُونَ اَألولُونَ من الْمهاجِرِين واَألنصا
 انسبِإِح موهعبات ينالَّذالذين أسلموا : يعين] ١٠٠:التوبة[إىل املدينة، واألنصار الذين أسلموا باملدينة و

نات تجرِي تحتها اَألنهار رضي اللَّه عنهم ورضوا عنه وأَعد لَهم ج: متأخرين من الصحابة، يقول تعاىل



فهذه تزكية من اهللا تعاىل هلم، وشهادة هلم بأنه أعد هلم جنات جتري من ] ١٠٠:التوبة[خالدين فيها أَبداً 
حتتها األار، فهذا أيضاً دليل على أن املهاجرين واألنصار والذين أسلموا بعدهم ونصروهم يرجى هلم 

  . ......اخلري

)٣/٤٧(  

  

  حتقيق التوحيد حيرم دخول النار
…  

أنه (وردت أحاديث يف تغليب الرجاء، وأن أهل التوحيد ال يدخلون النار، مثل حديث عتبان بن مالك 
ذاك منافق، : مالك بن الدخشم، فقال بعض احلاضرين: صلى اهللا عليه وسلم ذكر عنده رجل يقال له

إنا نرى وده : فقالوا! إله إال اهللا يبتغي بذلك وجه اهللا؟ال : وما يدرك أنه منافق؟ أليس قد قال: فقال
، وكذلك )ال إله إال اهللا يبتغي بذلك وجه اهللا: إن اهللا حرم على النار من قال: وميله إىل املنافقني، فقال

من شهد أن ال إله إال اهللا، وأن حممداً رسول : (من حقق التوحيد كما قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
أن عيسى عبد اهللا ورسوله، وكلمته ألقاها إىل مرمي وروح منه، وأن اجلنة حق، والنار حق، أدخله اهللا، و

فهذه تزكية من اهللا، وهذه شهادة من الرسول عليه الصالة والسالم، ). اهللا اجلنة على ما كان من العمل
، وشهد مبا أخرب اهللا بأن من أتى ذه الشهادة حقيقة، وشهد باجلنة والنار، وشهد بالبعث بعد املوت

تعاىل به، وكان بتلك الشهادة عن يقني وعن عقيدة راسخة صادقة؛ أمثرت تلك الشهادة العمل، وأمثرت 
شهادة أن ال إله إال اهللا طاعة اهللا وعبادته، وأمثرت شهادة أن حممداً رسول اهللا اتباعه وتعظيم سنته، 

ا، والعمل هلا، وكذلك أمثرت شهادة أن النار طلبه: والسري على جه، وأمثرت شهادة أن اجلنة حق
وبال شك فإن العمل الصاحل يسبب لصاحبه . اهلرب منها، والبعد عن األسباب اليت توقع فيها: حق

وهناك . دخول اجلنة، واألحاديث كثرية معروفة يف أن األعمال الصاحلة قد رتب عليها دخول اجلنة
لى بعضها دخول النار، ولكن يظهر أن ذلك الدخول ألجل أحاديث كثرية بينت أن هناك أعماالً رتب ع

ذلك الذنب، مث بعد التمحيص من ذلك الذنب الذي مل يصل بصاحبه إىل الشرك، وإىل احلكم خبلوده يف 
النار، فإنه يعذب بقدر ذنبه، مث خيرج من النار، وعليه حتمل أحاديث الشفاعة اليت بني النيب صلى اهللا 

  شفع يف أهل ال إله إال اهللا، وأنه سوف خيرج من النار أهل اإلميانعليه وسلم فيها أنه ي

)٣/٤٨(  

  



باهللا، وال يبقى يف النار إال من وجب عليه اخللود، وحبسه القرآن، وهم الكفرة واملالحدة واملشركون 
  .وحنوهم

  احلكم العام فيمن يستحق اجلنة ومن يستحق النار
…  

وحيد، وأهل اإلسالم، وأهل اإلخالص، وأهل العمل، هؤالء نرجو أهل الت: حنن حنكم حكماً عاماً ونقول
هلم اجلنة، واهللا تعاىل ال خييب رجاء املؤمنني؛ وأهل الكفر، وأهل الشرك، وأهل الزندقة والنفاق، هؤالء 
نعلم أن اهللا توعدهم بالنار، أما أهل الكبائر فنخاف عليهم من عذاب اهللا، وكذلك نرجو هلم رمحة اهللا، 

أن اهللا تعاىل يرمحهم، فهو واسع الرمحة، ولكن خناف أن يعذم، وعذاب اهللا شديد؛ ألنه سبحانه نرجو 
نرجو هلؤالء دون أن جنزم : إذاً. قد توعد بالعذاب على دون ذلك، ووعد بالثواب على أعمال قليلة

فال جنزم هلؤالء بأم من أهل اجلنة، وإذا كانت عندهم كبائر فنخاف عليهم دون أن جنزم هلم بالنار، 
  .جبنة وال نار، ولكن خناف على املذنب، ونرجو للمحسن، هذه من عقائد أهل السنة

  احلكم على الناس إمنا يكون بالظاهر ال بالظن
…  

)٣/٤٩(  

  

وال نشهد عليهم بكفر وال بشرك وال بنفاق، ما مل يظهر منهم شيء من : (قوله: [قال الشارح رمحه اهللا
ألنا قد أمرنا باحلكم بالظاهر، وينا عن الظن واتباع ما ليس لنا به ). ىل اهللا تعاىلذلك، ونذر سرائرهم إ

يا أَيها الَّذين : ، وقال تعاىل^]١١:احلجرات[يا أَيها الَّذين آمنوا ال يسخر قَوم من قَومٍ : علم، قال تعاىل
وال تقْف ما لَيس لَك : ، وقال تعاىل^]١٢:احلجرات[ بعض الظَّن إِثْم آمنوا اجتنِبوا كَثرياً من الظَّن إِنَّ

وهذا يقتضي أننا ال ]. ^]٣٦:اإلسراء[بِه علْم إِنَّ السمع والْبصر والْفُؤاد كُلُّ أُولَئك كَانَ عنه مسئُوالً 
 املسلمني هلم ظواهر وبواطن، واحلكم للمسلم نتخبط جبهل، ونقول يف املسلم بغري يقني؛ وذلك ألن

على الظاهر، واملعاملة له على الظاهر، فمن أظهر لنا خرياً فإننا حنسن الظن به، ومن أظهر شراً فإننا 
روي أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه خطب بعد موت النيب صلى اهللا عليه وسلم . نسيء الظن به

ؤخذون بالوحي على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وإن إن أناس كانوا ي! أيها الناس: وقال
ومن ! الوحي قد انقطع، وإمنا نأخذكم بالظاهر، فمن أظهر لنا خرياً أحببناه وقربناه، وإن أضمر لنا سوءاً

أو كما قال رضي اهللا عنه، فجعل احلكم على جمرد ! أظهر لنا شراً أبغضناه وعاديناه ولو كان قلبه سليماً
ومما يدل على ذلك أيضاً حديث عبيد اهللا بن عدي بن اخليار أن أنصارياً جاء إىل . ره اإلنسانما يظه

النيب صلى اهللا عليه وسلم فساره يستأذنه أن يقتل رجالً من املنافقني، فجهر رسول اهللا صلى اهللا عليه 



أليس يشهد : ه، فقاليشهد وال شهادة ل: أليس يشهد أن ال إله إال اهللا؟ فقال األنصاري: (وسلم فقال
: يصلي وال صالة له، قال: أليس يصلي؟ قال: يشهد وال شهادة له، فقال: أن حممداً رسول اهللا؟ قال

  أنه أمر مبعاملتهم بالظاهر، ما دام يعلن الشهادة، وما دام يقيم: ، يعين)أولئك الذين يت عن قتلهم

)٣/٥٠(  

  

ويف قصة ذي اخلويصرة . ه، ملاذا؟ ألنا ال ندري ما يكنهالصالة إقامة ظاهرة، فليس لنا أن ننقب عن قلب
أال أقتله يا : (الذي أنكر على النيب صلى اهللا عليه وسلم بعض األمر، مث وىل فقال خالد بن الوليد 

فقال النيب ! وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس يف قلبه: ال، لعله يصلي، فقال خالد : رسول اهللا؟ فقال
إمنا نأخذهم مبا : ، يعين)إين مل أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس، وال أشق بطوم: مصلى اهللا عليه وسل

وملا قتل أسامة بن زيد رضي اهللا عنه رجالً من . يظهر لنا، أما ما يف قلوم فهذا أمره إىل اهللا عز وجل
ال : قتلته بعد ما قالأ: (ال إله إال اهللا؛ أنكر عليه النيب صلى اهللا عليه وسلم وقال: املشركني بعد ما قال

أنه ما قاهلا : يعين-إمنا قاهلا خوف السالح، إمنا قاهلا مستعيذاً من القتل ! يا رسول اهللا: فقال! إله إال اهللا؟
فهال شققت :  فقال عليه الصالة والسالم-إال ملا رأى السالح قد وصله، ومل يكن ذلك عن يقني منه

أنك ال تدري ما يف قلبه، فخذه مبا ظهر لك، ففي هذه األدلة : يعين) عن بطنه حىت تعلم هل قاهلا أم ال
فالذين نراهم يظهرون األعمال . وحنوها أن املعاملة تكون بالظاهر، سواء كان الظاهر خرياً أو شراً

اخلريية حنبهم ونكل أمرهم إىل اهللا تعاىل، والذين يظهرون األعمال السيئة نبغضهم ونكل أمر قلوم إىل 
الذي تراه حيلق حليته، أو تراه يشرب :  وكثرياً ما تنكر على بعض الذين يظهرون املعصية.اهللا تعاىل

الدخان، أو تراه يسبل ثوبه، أو تراه يتكاسل عن الصلوات وحنوها، أو تسمعه يقذف ويسب، أو حنو 
فال عربة العمل على ما يف القلوب، قليب طاهر، وإذا كان قليب نقياً : ذلك، فتنكر عليه، فيعتذر ويقول

مبا أفعله، وال عربة ذه املظاهر، هكذا يعتذر، هل هذا صحيح؟ ليس بصحيح، وكما أن العربة بالباطن 
حنن ال ندري ما يف باطنك، فباطنك خفي، إمنا نعاملك بظاهرك، فهذا الذي : فإن احلكم للظاهر، ونقول

  أمر اهللا، ودليل على دليل على التهاون ب-وهو عملك ذه املعاصي وإعالا-أظهرته لنا 

)٣/٥١(  

  

اونك بعقوبة اهللا، واونك بنظر اهللا، ودليل على أن يف قلبك حمبة هلذه املعاصي، وأما كون قلبك نقياً، 
وأما إذا أظهر لنا اإلنسان التقى . وكونك مؤمناً وحنو ذلك، فهذا ليس إلينا، بل إىل اهللا عز وجل

ومل نسمع منه شيئاً من الكالم الذي يقدح بعبادته أو ديانته فإننا والورع، ورأيناه حيافظ على العبادات، 



حنبه، وليس لنا أن نتتبع أسراره، وال أن نبحث عن خفاياه، وال أن نظن به الظنون السيئة اليت حذرنا اهللا 
 الظَّن إِثْم وال تجسسوا يا أَيها الَّذين آمنوا اجتنِبوا كَثرياً من الظَّن إِنَّ بعض: منها، قال اهللا

فالن ميكن أنه منافق، ال ندري ما إميانه، : ال جتسسوا على إخوانكم، ال تقولوا: أي^ ]١٢:احلجرات[
فليس لنا ذلك، فما دام أنا مل نره أظهر ! نتجسس عليه ونتحسس، ونستمع إىل كالمه خبفيه وسريه: إذاً

إن باطنه خبيث، وإنه يسر كذا وكذا، ليس لنا ذلك، وكذلك ال : سوءاً، فإنا نعامله مبا أظهر، وال نقول
وال تقْف : نتكلم فيه قدحاً بغري علم، فندخل يف خمالفة اآلية اليت يف سورة اإلسراء، وهي قول اهللا تعاىل

 لْمع بِه لَك سا لَيىل ال تتبع ما ليس لك به علم فتتكلم بسوء، أو تستمع إ: يعين^ ]٣٦:اإلسراء[م
 كلَئكُلُّ أُو ادالْفُؤو رصالْبو عمشيء، أو تنظر إىل عورة ليس لك النظر إليها، أو تظن ظناً سيئاً إِنَّ الس

كنت مسئوالً عن هذه األشياء، فال تسمع إىل حديث قوم وهم : أي^ ]٣٦:اإلسراء[كَانَ عنه مسئُوالً 
: نقول! نهم ما يدل على بغضهم وعلى حقدهم على اإلسالملعلي أمسع م: ال حيبون أن تسمع له، وتقول

ليس لك ذلك، أما إذا أظهروا ذلك علناً، فإن لك أن تشهد به، وهذا هو منهج الصحابة رضي اهللا 
عنهم، فإن الذين عرف نفاقهم ما عرف إال ملا أعلنوه، كما يف حديث عوف بن مالك أنه مسع بعض 

أرغب بطوناً، وال أكذب ألسنة، وال أجنب عند اللقاء، فعند : ئنا هؤالءما رأينا مثل قرا: املنافقني يقول
  كذبت ولكنك: ذلك قال له

)٣/٥٢(  

  

منافق، ألخربن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فذهب عوف ليخرب النيب صلى اهللا عليه وسلم فوجد 
 اإلنسان كالم يدل على القرآن قد سبقه، وأن اهللا تعاىل أطلع نبيه على هذه املقالة، فإذا ظهر من

سخرية، ويدل على بغض وحقد على املسلمني، ويدل على سوء طوية، وعلى مته ببغض اإلسالم 
وببغض املسلمني؛ فحينئذ ال يترك على هذا، بل يقام عليه احلد، ويؤخذ حق اهللا تعاىل منه، أما إذا كان 

ما دامت :  يف كثرة املنكرات، نقولإن هذا قد يكون سبباً: أمره خفياً فليس لنا ذلك، وقد يقال
املنكرات خفية فلسنا مسئولني عنها، لكن إذا رأينا عالمات ظاهرة، كأن يعرف أن هناك بيوت دعارة 

  . ......يتوافد إليها أناس مشكوك فيهم فإن لنا أن نتحفظ
…  

  ]٥٥[شرح العقيدة الطحاوية 
هادية ال يضلل فيها املخالف، وال يعقد الوالء جيب االجتماع على احلق، وحترم الفرقة، واملسائل االجت

  .والرباء عليها، ما دام هلا يف النصوص حممل سائغ



  وجوب االجتماع على احلق وحرمة التفرق
…  

)٣/٥٣(  

  

طريقة : السنة). ونتبع السنة واجلماعة وجنتنب الشذوذ واخلالف والفرقة: (قوله: [قال املصنف رمحه اهللا
مجاعة املسلمني وهم الصحابة والتابعون هلم بإحسان إىل يوم : سلم واجلماعةالرسول صلى اهللا عليه و

قُلْ إِنْ كُنتم تحبونَ اللَّه : الدين فاتباعهم هدى وخالفهم ضالل، قال اهللا تعاىل لنبيه صلى اهللا عليه وسلم
اللَّهو كُموبذُن لَكُم رفغيو اللَّه كُمبِبحونِي يبِعفَات يمحر قِ : وقال] ٣١:آل عمران[ غَفُوراقشي نمو

الرسولَ من بعد ما تبين لَه الْهدى ويتبِع غَير سبِيلِ الْمؤمنِني نولِّه ما تولَّى ونصله جهنم وساَءت مصريا 
ه وأَطيعوا الرسولَ فَإِنْ تولَّوا فَإِنما علَيه ما حملَ وعلَيكُم ما قُلْ أَطيعوا اللَّ: ، وقال تعاىل]١١٥:النساء[

 بِنيالغُ الْمولِ إِلَّا الْبسلَى الرا عموا ودتهت وهيعطإِنْ تو ملْتمذَا : ، وقال تعاىل]٥٤:النور[حأَنَّ هو
ه وال تتبِعوا السبلَ فَتفَرق بِكُم عن سبِيله ذَلكُم وصاكُم بِه لَعلَّكُم تتقُونَ صراطي مستقيما فَاتبِعو

وال تكُونوا كَالَّذين تفَرقُوا واختلَفُوا من بعد ما جاَءهم الْبينات وأُولَئك : وقال تعاىل] ١٥٣:األنعام[
إِنَّ الَّذين فَرقُوا دينهم وكَانوا شيعا لَست منهم في : ، وقال تعاىل]١٠٥:آل عمران[ب عظيم لَهم عذَا

وثبت يف السنن احلديث الذي ]. ١٥٩:األنعام[شيٍء إِنما أَمرهم إِلَى اللَّه ثُم ينبئُهم بِما كَانوا يفْعلُونَ 
وعظنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم موعظة بليغة : ( العرباض بن سارية قالصححه الترمذي عن

يا رسول اهللا كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد : ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل
  أوصيكم بالسمع والطاعة فإنه: إلينا؟ فقال

)٣/٥٤(  

  

 بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني من بعدي، من يعش منكم بعدي فسريى اختالفاً كثرياً فعليكم
حيث دين اإلسالم )]. متسكوا ا وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم وحمدثات األمور فإن كل بدعة ضاللة

على التمسك بالسنة، وحيث على االجتماع على العقيدة السلفية، وينهى عن التفرق والتعادي والتقاطع 
وأَنَّ هذَا : ملستقيم، واألدلة على ذلك واضحة ظاهرة، ومنها قوله تعاىل، ويأمر بالتمسك بالصراط ا
 وهبِعيماً فَاتقتسي ماطرفأمر باالتباع، وأمر بالتمسك بالصراط املستقيم، وهو الذي ] ١٥٣:األنعام[ص

، وهو الطريق الذي ]٦:الفاحتة [اهدنا الصراطَ الْمستقيم: أمرنا اهللا تعاىل بأن ندعو به يف صالتنا بقولنا
سارت عليه األمة اإلسالمية، وجه أهل السنة، يأمر اهللا تعاىل بالسري عليه، وبالتمسك به غاية 



التمسك، ويأمر النيب صلى اهللا عليه وسلم بالتمسك به أشد ما يكون، وبالعض عليه بالنواجذ، اليت هي 
وينهى . مهية السري على هذا الصراط السويأقاصي األسنان، وال شك أن ذلك كله دليل على أ

اإلسالم عن التفرق واالختالف؛ وذلك ألن يف االختالف عداوة، فمىت اختلفت وجهة املسلمني فكانت 
طائفة تذهب إىل هذا، وطائفة تذهب إىل ذاك، وهذه تضلل األخرى، وهذه تبدع هذه، ومل يكونوا 

ى الرب والتقوى؛ خيف عليهم أن يتسلط عليهم عدوهم، جمتمعني على احلق، ومل حيصل بينهم التعاون عل
واهللا تعاىل قد ى عن التفرق يف . ويتغلب عليهم، فال يقاومونه الختالف وجهام، والختالف أنظارهم

م الْبينات وال تكُونوا كَالَّذين تفَرقُوا واختلَفُوا من بعد ما جاَءه: مواضع كثرية من كتابه، يقول اهللا تعاىل
، ]١٠٣:آل عمران[واعتصموا بِحبلِ اللَّه جميعاً وال تفَرقُوا : ، ويقول اهللا تعاىل]١٠٥:آل عمران[

، ]١٠٥:آل عمران[وال تكُونوا كَالَّذين تفَرقُوا واختلَفُوا : وينهى أيضاً عن االختالف كما يف قوله تعاىل
  ين فَرقُواإِنَّ الَّذ: وقوله

)٣/٥٥(  

  

أحزاباً، الشيع هو أن كالً : يعين) شيعاً(، ]١٥٩:األنعام[دينهم وكَانوا شيعاً لَست منهم في شيٍء 
وبكل حال فإذا عرفنا أن اإلسالم يأمر باالجتماع، فهذا . يتعصب له: يذهب إىل رأي يتشيع له، يعين

 وأن يكون على الصراط السوي وعلى الطريق املستقيم، أما إذا االجتماع البد أن يكون على السنة،
كان اتمعون قد اجتمعوا على ضاللة، اجتمعوا على بدعة، فإن اجتماعهم ال قيمة له؛ وذلك ألم 
تركوا احلق جانباً، وأعرضوا عن صراط اهللا الذي أمر بالتمسك به وبسؤاله، وهو الذي سارت عليه 

ومن يطع اللَّه والرسولَ فَأُولَئك مع : صراط املنعم عليهم الذين قال اهللا فيهماألمة اإلسالمية، وهو 
]. ٦٩:النساء[الَّذين أَنعم اللَّه علَيهِم من النبِيني والصديقني والشهداِء والصالحني وحسن أُولَئك رفيقاً 

: ألدلة يف احلث على اجلماعة، وكثرياً ما نسمع اخلطباء حيثون على اجلماعة، ويقولونوكثرياً ما تأيت ا
مجاعة : عليكم باجلماعة فإن يد اهللا مع اجلماعة، أو فإن يد اهللا على اجلماعة، واملراد باجلماعة هنا

جاءت اإلسالم، الذين جيتمعون على قول صحيح سليم، ليس فيه خطأ وال خلل، هؤالء هم اجلماعة، و
إمنا يأكل (، )اجتمعوا على احلق وال تفرقوا(، )إياكم والفرقة(عليكم باجلماعة، : (األحاديث تقول

ففيها حث املسلمني على أن يسريوا مجيعاً، وأن الذي يشذ منهم فإنه إىل ) الذئب من الغنم القاصية
ة فإن الراعي يراقبها اهلالك، وختطفه الشياطني، فيصري من نصيبها، كما أن الغنم إذا كانت جمتمع

ويرعاها، فإذا انفردت واحدة منها، وكانت بعيدة، وغفل عنها، جاء السبع فأكلها، فكذلك مجاعة 
  . ......املسلمني



  احلق يستمد قوته من دليله وال تضره كثرة خمالفيه
…  

)٣/٥٦(  

  

بعض األحيان على أهل البدع مجاعات كثرية، وقد تكون هلم قوة وكثرة واجتماعات، وقد يتفوقون يف 
: إم على اجلماعة؟ هل يقال: أهل السنة، وقد يزيدون عليهم عدداً أو عدة أو قوة، ولكن هل يقال

ليس كذلك، بل هم أهل فرقة، وهم أهل بدعة، وهم ! إم أهل السنة؟: إم أهل اجلماعة؟ هل يقال
معنوية، أو قوة حسية، فإم أهل ضاللة، ولو كثر عددهم، ولو كثرت مجاعام، ولو حصلت هلم قوة 

ليسوا من أهل اجلماعة، وليسوا من أهل السنة، فأهل السنة واجلماعة هم من كان على مثل ما عليه 
النيب صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه، ويقلون ويكثرون، وأحياناً ميكن اهللا هلم، فريجع ضاهلم، ويرشد 

عليه، وأحياناً يكثر أعداؤهم فيضلون اخللق، غاويهم، فيكثرون على احلق، ويتمسكون به، ويسريون 
ويشتتون اجلماعات، ويقل املتمسكون بالسنة، ويصريون أفراداً، فال يعرفون، ورمبا يستخفون مبذهبهم، 
ويكنونه وال جيهرون به، ومن جهر به أوذي وطرد واضطهد وسجن وشرد وهرب، وهو مع ذلك على 

الدين اإلسالمي، وعلى الصراط املستقيم، ولكن إذا قويت السنة، وعلى العقيدة وعلى التوحيد، وعلى 
البدع وقويت املنكرات يف بعض البالد تسلط أهلها على أهل احلق واستضعفوهم، وساموهم سوء 

العذاب، ولكن النصر والتمكني هلم، والعاقبة للتقوى، إذا صربوا واحتسبوا، وما أصام يف ذات اهللا 
حيصل يف هذه األزمنة اضطهاد كثري ألهل احلق، .  وإعظاماً ألجرهمويف دينه كان رفعاً لدرجام،

وإذالل هلم، واام هلم بالثورات وباالنقالبات على الدولة، وأم يريدون السلطة، وكذلك مطاردم يف 
األسواق وغريها، وكل من رؤي متمسكاً بالسنة وعامالً ا ام باالامات البعيدة، وأدخل السجون 

فرضت عليه الضرائب اليت تثقل كاهله وما أشبه ذلك، كما هو موجود يف كثري من الدول وضرب، و
اليت تنتمي إىل اإلسالم، وهذا ال يدل على أن هؤالء ليسوا على احلق، بل هم على حق، وإذا صربوا 

  كان ذلك أعظم أجراً، وال يدل على أن تلك األمم والشعوب والدول اليت أظهرت خالف

)٣/٥٧(  

  

ق، وانتهجت الباطل؛ على حق وصواب، فالعربة لسيت بالكثرة، إمنا العربة باإلصابة، العربة يف احلق احل
  .ملن كان مصيباً للحق ومتمسكاً به، هذا هو الذي عليه أهل السنة واجلماعة

  أهل احلق هم من كان على مثل ما كان عليه النيب صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه



…  
إن أهل الكتابني افترقوا يف : (وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: [ تعاىل وإياهقال الشارح رمحنا اهللا

 كلها يف -األهواء: يعين-دينهم على ثنتني وسبعني ملة، وإن هذه األمة ستفترق على ثالث وسبعني ملة 
، )يه وأصحايبما أنا عل: من هي يا رسول اهللا؟ قال: قالوا: (، ويف رواية)النار إال واحدة، وهي اجلماعة

وما أحسن . فبني صلى اهللا عليه وسلم أن عامة املختلفني هالكون من اجلانبني، إال أهل السنة واجلماعة
من كان منكم مستناً فليسنت مبن قد مات، فإن احلي : (قول عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه حيث قال

، كانوا أفضل هذه األمة، أبرها قلوباً، ال تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب حممد صلى اهللا عليه وسلم
وأعمقها علماً، وأقلها تكلفاً، قوم اختارهم اهللا لصحبة نبيه، وإقامة دينه، فاعرفوا هلم فضلهم، واتبعوهم 

وسيأيت هلذا .) يف آثارهم، ومتسكوا مبا استطعم من أخالقهم ودينهم، فإم كانوا على اهلدى املستقيم
ونرى اجلماعة حقاً وصواباً، والفرقة زيغاً : ( اهللا تعاىل، عند قول الشيخاملعىن زيادة بيان إن شاء

هذه أدلة على أن أهل احلق هم املتمسكون بالسنة النبوية، وهم من كان على مثل ما كان ).]. وعذاباً
عليه النيب صلى اهللا عليه وسلم وصحابته، والصحابة رضي اهللا عنهم ما خاضوا يف علم الكالم الذي 

فيه املتكلفون املتكلمون، وكذلك كانوا يكرهون االختالف حىت يف الفروع، بل إذا اختلفت خاض 
آمنا ا وفوضنا ما مل نعلم، وعملنا مبا كان عليه نبينا صلى اهللا عليه وسلم وكان يف : عليهم األدلة قالوا

يهم مرة وقد وقد تقدم أنه صلى اهللا عليه وسلم كان ينهى أصحابه عن االختالف، خرج عل. عهده
  اختلفوا يف القدر، فكأنه فقئ يف وجهه حب الرمان،

)٣/٥٨(  

  

أذا أمرمت أم ذا كلفتم؟ أتضربون كتاب اهللا بعضه ! يا عباد اهللا: (امحر وجهه من الغضب، فقال: يعين
 عليه هكذا أمر النيب صلى اهللا.). ما عرفتم منه فاعملوا به، وما مل تعرفوا فكلوا أمره إىل عامله! ببعض؟

وقد أخرب عليه . وسلم إذا اختلفت علينا األدلة أن نأخذ مبا هو األنسب واألظهر، وندع االختالف
الصالة والسالم بوقوع االختالف يف هذه األمة، ففي هذا احلديث الذي تقدم أخرب بأن أمته ستتفرق 

وكل طائفة تضلل غريها وتربر م األهواء إىل ثنتني وسبعني فرقة، وكل طائفة تزعم أن احلق يف جانبها، 
وهذه االختالفات اختالفات اعتقادية، يضلل من خالف فيها، وليست اختالفات يف الفروع . موقفها

ويف املسائل االجتهادية اليت طريقها االجتهاد، فإن هذه ال يضلل فيها، وهلذا خالف بعض األئمة 
اماً متبعاً، وقد خالف أبا حنيفة يف أشياء، مشاخيهم دون أن يضللوهم، فاإلمام مالك رمحه اهللا كان إم

واإلمام الشافعي قرأ على مالك وأخذ عنه علمه، وقد خالفه يف أشياء من الفروع، وكذلك أمحد خالف 
األئمة الذين قبله يف أشياء، ولكن ليس هذا ضالالً، وليست هذه املذاهب من الفرق الضالة اليت حكم 



 النار إال واحدة، إمنا تلك هي البدع املضلة اليت تتعلق بالعقيدة، وال النيب صلى اهللا عليه وسلم بأا يف
شك أن أمور العقيدة أدلتها يقينية، أدلتها قطعية، وال يستدل عليها باألدلة الظنية اليت يتطرق إليها 
ت احتمال الثبوت أو عدمه، وإمنا يستدل عليها بأمور قطعية الداللة ال لبس فيها وال خفاء، ولكن عمي

األعني وصمت اآلذان، فإن أولئك املبتدعة يرون احلق أبلجاً، ويرون الصراط مستقيماً، فتأتيهم باألدلة، 
وتوضحها هلم، ولكن هم صم ولو مسعوا، بكم ولو نطقوا، عمي ولو نظروا، ت مبا شهدوا، عموا عن 

ق واضح؛ ولذلك حذر احلق، وعن مساعه صموا، وعن قوله خرسوا، وهذا حرمان من اهللا، وإال فالطري
كلها يف : (النيب صلى اهللا عليه وسلم من هذه األهواء الثنتني والسبعني، وأمر بالتمسك باجلماعة، وقال

  النار إال واحدة،

)٣/٥٩(  

  

  ).هم ما أنا عليه اليوم وأصحايب: (، ويف رواية)وهي اجلماعة
  عمق علم الصحابة وعدم تكلفهم يوجب االهتداء ديهم

…  
رضي اهللا عنهم مل يتكلموا يف اجلوهر والعرض، ومل يتكلموا يف األعراض واألبعاض واألعضاء الصحابة 

وما أشبه ذلك مما ابتلي به املتكلمون، ومل يتكلموا يف احملدثات اليت امتألت ا كتب هؤالء املتكلمني، 
وتقبلوا ذلك كله، وإمنا تقبلوا ما جاءم به السنة، وما ثبت يف األحاديث، وما نص عليه القرآن، 

من كان مستناً فليسنت مبن قد : (واستسلموا له، كما شهد هلم ابن مسعود رضي اهللا عنه يف هذا األثر
، ابن مسعود من الصدر األول، مات سنة اثنني وثالثني بعد النيب صلى اهللا عليه وسلم بنحو )مات

 وابن مسعود مات سنة ثنتني إحدى وعشرين سنة؛ ألنه صلى اهللا عليه وسلم مات سنة إحدى عشرة،
السابقني األولني، كاخللفاء أيب بكر و : وثالثني، ومع ذلك حيث على طريقة الصحابة، ويريد بالصحابة

عمر و عثمان ألم يف زمانه، وكذلك من مات من السابقني ممن مات قبله، كعبد الرمحن بن عوف و 
ن هؤالء هم الصحابة الذين قصدهم يف قوله أيب ذر ، والعباس بن عبد املطلب ، وحنوهم، وال شك أ

ومن كان عاملاً ال يؤمن عليه ) من كان مستناً فليسنت مبن قد مات، فإن احلي ال تؤمن عليه الفتنة: (هذا
أولئك : (أن يضل، وال يؤمن عليه أن يفتنت بالدنيا، أو يفتنت بالشبهات وبالدعايات املضللة، يقول

ما أبلغه من ) ، أبر هذه األمة قلوباً، وأعمقها علماً، وأقلها تكلفاًأصحاب حممد صلى اهللا عليه وسلم
أن قلوم خالصة خملصة، وعلمهم عميق؛ ألنه علم نبوي، : هو الصدق واإلخالص، يعين: الرب! وصف

إن فالناً يزعم أنه : وروي عن ابن مسعود رضي اهللا عنه أنه ملا جاءه رجل وقال. ومل يكونوا يتكلفون



فَارتقب يوم تأْتي : حيث استدل بقوله تعاىل! لقيامة دخان يأخذ مبشام الناس، فعجب لذلكيكون قبل ا
  وما أَنا من الْمتكَلِّفني: إن اهللا تعاىل قال لنبيكم: فقال] ١٠:الدخان[السماُء بِدخان مبِنيٍ 

)٣/٦٠(  

  

 يراه أو مبا يظنه من أن الدخان املذكور فيها ، وإن هذا من التكلف؛ ألن هذا فسر اآلية مبا]٨٦:ص[
فإذا . يكون قرب الساعة، وبكل حال فهو ينكر على من يتكلف يف تفسري اآليات مبثل هذه االحتماالت

نظرنا فيما روي عن الصحابة رضي اهللا عنهم، مل جند يف علمهم شيئاً من التكلف، بل وجدناهم يأخذون 
وقد حدث الضالل يف آخر عهدهم من . و يعتقدون ما دلت عليهاألدلة على ظاهرها، ويفوضوا أ

بعض املنكرين لبعض األمور الغيبية، كما روي أن رجالً انتفض عند ابن عباس ملا قرأ آية يف الصفات 
أما األثر ! جيدون رقة عند حمكمه، ويهلكون عند متشاه! ما فرق هؤالء؟: استنكاراً هلا، فقال ابن عباس

، !)حدثوا الناس مبا يعرفون، أتريدون أن يكذب اهللا ورسوله: ( رضي اهللا عنه أنه قالاملروي عن علي
فإنه دليل على أنه قد وجد يف عهده من يتحدث بأشياء قد تستغرب، وقد يستنكرها بعض اجلهلة، 
مة فألجل ذلك ى أن حيدثوا باألشياء اليت فيها شيء من الغرابة، وأمرهم أن يتحدثوا باألشياء املعلو

اشغلوا أوقاتكم باألحكام، وبأمور الطاعة، وبنوافل العبادات، وإياكم أن تشتغلوا : كاألحكام، أي
باألشياء اليت فيها غرابة، ويستنكرها العامة وينكروا، وإذا أنكروها وهي قطعية هلكوا، حيث إم 

  .ى جهمكذّبوا اهللا ورسوله، فهذه طريقة وسرية السلف الذين هم الصحابة ومن سار عل
  أوثق عرى اإلميان احلب يف اهللا والبغض يف اهللا

…  

)٣/٦١(  

  

وهذا من ). وحنب أهل العدل واألمانة، ونبغض أهل اجلور واخليانة: (قوله: [قال الشارح رمحه اهللا تعاىل
رسل كمال اإلميان ومتام العبودية، فإن العبادة تتضمن كمال احملبة وايتها، وكمال الذل وايته، فمحبة 

اهللا وأنبيائه وعباده املؤمنني من حمبة اهللا، وإن كانت احملبة اليت هللا ال يستحقها غريه، فغري اهللا حيب يف اهللا 
ال مع اهللا، فإن احملب حيب ما حيب حمبوبه، ويبغض ما يبغض، ويوايل من يواليه، ويعادي من يعاديه، 

ما ينهى عنه، فهو موافق حملبوبه يف كل ويرضى لرضائه ويغضب لغضبه، ويأمر مبا يأمر به، وينهى ع
حال، واهللا تعاىل حيب احملسنني، وحيب املتقني، وحيب التوابني وحيب املتطهرين، وحنن حنب من أحبه اهللا، 
واهللا ال حيب اخلائنني، وال حيب املفسدين، وال حيب املستكربين، وحنن ال حنبهم أيضاً، ونبغضهم موافقه 



ثالث من كن فيه وجد حالوة : (صحيحني عن النيب صلى اهللا عليه وسلمويف ال. له سبحانه وتعاىل
من كان اهللا ورسوله أحب إليه مما سوامها، ومن كان حيب املرء ال حيبه إال اهللا، ومن كان يكره : اإلميان

ة فاحملبة التامة مستلزمة ملوافق). أن يرجع يف الكفر بعد أن أنقذه اهللا منه كما يكره أن يلقى يف النار
احملبوب يف حمبوبه ومكروهه، وواليته وعداوته، ومن املعلوم أن من أحب اهللا احملبة الواجبة، فالبد أن 

إِنَّ اللَّه يحب الَّذين يقَاتلُونَ في : يبغض أعداءه، وال بد أن حيب ما حيبه من جهادهم كما قال تعاىل
 وصصرانٌ منيب مهفّاً كَأَنص هبِيلواحلب والبغض حبسب ما فيهم من خصال اخلري ]. ٤:الصف[س

والشر، فإن العبد جيتمع فيه سبب الوالية وسبب العداوة، واحلب والبغض، فيكون حمبوباً من وجه 
ومبغوضاً من وجه، واحلكم للغالب، وكذلك حكم العبد عند اهللا، فإن اهللا قد حيب الشيء من وجه 

وما ترددت : ( صلى اهللا عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجلويكرهه من وجه آخر، كما قال النيب
  يف شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي املؤمن، يكره املوت وأنا أكره

)٣/٦٢(  

  

، فبني أنه يتردد؛ ال أن التردد تعارض إرادتني، وهو سبحانه وتعاىل حيب ما حيب )مساءته، وال بد له منه
، وهو )وأنا أكره مساءته: (هه، وهو يكره املوت فهو يكرهه، كما قالعبده املؤمن، ويكره ما يكر

سبحانه قضى باملوت، فهو يريد كونه، فسمى ذلك تردداً، مث بني أنه ال بد من وقوع ذلك، إذ هو 
  ].......يفضي إىل ما هو أحب منه

  وجوب حب اهللا وحب ما حيبه اهللا
…  

ما حيبه اهللا، وأن حيب من حيبه اهللا، فيحب اهللا تعاىل من واجب على املسلم أن حيب اهللا تعاىل، وأن حيب 
كل قلبه؛ ألنه ربه، واملنعم عليه، وحيب ما حيبه اهللا من األعمال اليت تكون سبباً لرضاه، وحيب الذين 
حيبهم اهللا من أوليائه وأصفيائه وعباده الصاحلني، وإذا كان كذلك فإنه حيضى مبحبة اهللا تعاىل له، أما 

كيف ال حيب ربه !  اهللا ورسوله فإن لذلك أسباباً، كيف ال حيب ربه الذي هو خالقه ومالكه؟كونه حيب
كيف ال حيب ! كيف ال حيب ربه الذي رزقه وخوله وأعطاه ما يتمناه؟! الذي أنعم عليه وتفضل عليه؟

  !كيف ال حيبه وقد هداه لإلسالم ونور بصريته؟! ربه الذي يتصرف فيه كما يشاء؟
  نيب صلى اهللا عليه وسلموجوب حب ال

…  

)٣/٦٣(  

  



جيب على املسلم أن حيب النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ وذلك ألن اهللا تعاىل أنقذه على يديه، أنقذ مجيع 
اخللق، وأنقذ هذه األمة على يدي هذا النيب صلى اهللا عليه وسلم، فألجل ذلك جيب أن حيبوه، وأن 

ال يؤمن أحدكم حىت أكون أحب إليه من : (اهللا عليه وسلميقدموا حمبته على كل شيء، قال النيب صلى 
: واهللا إنك ألحب إيل من كل شيء إال من نفسي، فقال: (، وقال له عمر )ولده ووالده والناس أمجعني

اآلن يا : واهللا إنك ألحب إيل من نفسي، فقال: ال يا عمر ، حىت أكون أحب إليك من نفسك، فقال
ة والسالم أهل ألن حيبه املؤمنون الذين أنقذهم اهللا بواسطة دعوته، وال شك أنه عليه الصال) عمر

وأخرجهم به من الظلمات إىل النور، وأنقذهم به من الغواية، وبصرهم بواسطته إىل طريقة اهلداية 
ثالث من : (ويف هذا احلديث يقول صلى اهللا عليه وسلم. واحلق، فلذلك يقدمون حمبته على كل شيء

أن يكون اهللا ورسوله أحب إليه مما سوامها، وأن حيب املرء ال حيبه إال : الوة اإلميانكن فيه وجد ن ح
، أخرب ذا؛ ألن هذه )هللا، وأن يكره أن يعود يف الكفر بعد إذ أنقذه اهللا منه كما يكره أن يقذف يف النار

وله أحب إليه مما سوامها، بأن يكون اهللا ورس: الثالث البد منها حىت جيد ا املسلم حالوة اإلميان، بدأها
من النفس ومن املال ومن األهل والوالد، ومن القريب والبعيد، ومن كل شيء حىت من نفسه، : يعين

ومعلوم أنه إذا حصلت له هذه احملبة تبعها غريها، فإذا أحب اهللا تعاىل، وأحب رسوله صلى اهللا عليه 
 اهللا، وتبعها كراهة ما يكرهه اهللا، فالثالث متالزمة وسلم تبعتها اخلصلتان الباقيتان، تبعها حمبة ما حيبه

أن حيب املرء ال حيبه إال هللا، معلوم أن من أحب اهللا أحب ما حيبه اهللا، بل : واخلصلة الثانية. مترابطة
العادة أن إنساناً إذا أحبك أحب كل من حتبه، فأنت مثالً إذا أحببت زيداً، أحببت من حيبه زيداً؛ وذلك 

به، وصار له قدر يف قلبك، وصارت له مرتلة، فصرت توقره وحتبه، فإذا رأيته يؤثر عمالً ألنك وثقت 
  آثرت ذلك العمل

)٣/٦٤(  

  

معه، وإذا رأيته جيتنب شيئاً اجتنبته؛ ألنك تثق به وتعرف أنه ال يفعل إال ما هو خري، وال يتجنب إال ما 
ال شك أنك ! ، كيف مبا يحرمه ويبغضه؟ال شك أنك تكرهه! فيه ضرر، فكيف مبا يكرهه اهللا تعاىل؟

لكن اهللا تعاىل قد : وقد تقول. ال شك أنك حتبهم! تبغضه، كيف مبن حيبهم اهللا تعاىل من األشخاص؟
هاأَنتم أُوالِء تحبونهم وال : ذكر أن املؤمنني حيبون املنافقني ظاهراً، يف قوله تعاىل يف سورة آل عمران

 كُمونبحفهؤالء الصحابة الذين حيبون اهللا وحيبون الرسول، ويؤثرونه على ] ١١٩:آل عمران[ي
ألم يظهرون اإلسالم، ويبطنون الكفر، : اجلواب! أنفسهم، ويفدونه بأرواحهم، كيف حيبون املنافقني؟

 وخيفون عقيدم، فيبطنون ما هم عليه من الضالل والبغضاء، الذي هو بغض اهللا، وبغض رسوله، وبغض
الصحابة، وبغض املؤمنني، وال يبدون ذلك، إمنا يظهرون أم من أولياء اهللا، وأم من أحبابه، فألجل 



حتبوم؛ ألم حيبون اهللا ظاهراً، حتبوم؛ ألنه يظهرون : ذلك وثق م املؤمنون فصاروا حيبوم، يعين
هم ال حيبونكم؛ ألنكم حتبون لكم حمبة الرسول، وأنتم حتبون الرسول، وحمب احملبوب حمبوب، ولكن 

الرسول، وهم يبغضونه، وحمب املبغوض مبغوض، فلما صرمت على يقني وعلى عقيدة من حمبة الرسول 
: إذاً. صلى اهللا عليه وسلم وهم على الضد من ذلك يبغضونه، وأبغضوكم؛ ألنكم حتبون مبغوضهم

آثار هذه احملبة، وال شك أن هلا آثاراً، عليك أن حتب من حيبه اهللا، وتبغض من يبغضه اهللا، وتظهر عليك 
التقريب واإلبعاد، فمن أحببته أعطيته، ومن أبغضته .. العطاء واملنع .. الوالء والرباء : ومن آثارها

  .حرمته، ومن أحببته قربته، ومن أبغضته أبعدته، وابتعدت عنه، ومن أحببته واليته، ومن أبغضته عاديته
  ورسوله ولو كان أقرب قريبال جيوز مواالة من حاد اهللا 

…  
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الذين حيبهم اهللا جيب أن حتبهم بقلبك، وتواليهم، وتعطيهم، وتقرم، ومتدحهم، وتقتدي م، وتثين 
عليهم؛ ألن اهللا تعاىل حيبهم، والذين يبغضهم اهللا تبغضهم، وتعاديهم، وتقاطعهم، وتبتعد عنهم، وحتذر 

نتهم، وعادم اليت أصبحوا ا مبغضني هللا، مبغوضني عند اهللا، منهم، وتذمهم، وحتذر من سريم، وس
من اخلصال اليت ذكرها الشيخ حممد بن عبد الوهاب رمحه اهللا مما جيب للمسلم على . ولو كانوا ما كانوا
أن من : وذكر الثالثة منها: إنه جيب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الثالث املسائل: املسلم، يف قوله

رسول ووحد اهللا ال جيوز له مواالة من حاد اهللا ورسوله، ولو كان أقرب قريب، واستدل باآلية أطاع ال
ال تجِد قَوماً يؤمنونَ بِاللَّه والْيومِ اآلخرِ يوادونَ من حاد اللَّه ورسولَه : اليت يف آخر اادلة

ادين هللا ورسوله أبداً، ال جتدهم يوادوم، بل البد أن ال جتد املؤمنني حقاً يوادون احمل] ٢٢:اادلة[
ولَو كَانوا آباَءهم أَو : يعادوهم ويقاطعوهم وينبذوا هلم قوس العداوة، ولو كانوا أقرب قريب، وهلذا قال

 مهتريشع أَو مهانوإِخ أَو ماَءهنادلة[أَبم، وم: يعين] ٢٢:ا م اخلاصنيم ملا أحبوا أقارا ذلك إال أ
اهللا أبغضوا من يبغضه اهللا، فالذين عادوا اهللا، ولو كانوا أقارب عاداهم أولياء اهللا، ومقتوهم، وابتعدوا 

أما أولياء اهللا فإم حيبوم، ولو كانوا بعيدين يف النسب، فصار بعضهم . عنهم، وقطعوا االتصال م
ن فارس أو من الروم أو من الرببر أو من احلبش أو حنو ذلك، يؤثر أخاه املسلم على نفسه، ولو كان م

بالل حبشي من احلبشة، وصهيب رومي من الروم، وسلمان فارسي من فارس، : من الصحابة: فمثالً
ولكن مجعت بينهم أخوة اإلسالم وحمبة اهللا، فصاروا أخوة يف ذات اهللا تعاىل، حيب بعضهم بعضاً، ويؤثر 

فلما أحب اهللا الصاحلني، وأنت حتب اهللا أحببتهم، وملا . ون آثار هذه احملبةبعضهم بعضاً، فهكذا تك
  أبغض الكافرين، وأنت تبغض ما
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واللَّه ال : يبغضه اهللا أبغضتهم، وكذلك األعمال، فإن اهللا تعاىل يبغض كثرياً من األعمال، يقول اهللا تعاىل
 ادالْفَس بح٢٠٥:البقرة[ي[ضرال يو ، الْكُفْر هادبعى ل]٧:الزمر[ رِينالْكَاف بحال ي فَإِنَّ اللَّه ،] آل

، إذا كان اهللا ال حيب هؤالء فال حتبهم، بل ]٢٣:النحل[، إِنه ال يحب الْمستكْبِرِين ]٣٢:عمران
قاتلون يف سبيله صفاً أبغضهم، انظر من حيبه اهللا؟ اهللا حيب التوابني، وحيب املتطهرين، وحيب الذين ي

كأم بنيان مرصوص، وحيب أهل هذه اخلصال، وحيب األعمال الصاحلة، وحيب من عباده أن يأتوها، 
  .فالذي يدعي احملبة البد أن تظهر عليه آثارها وعالماا الواضحة

  العالمة الدالة على صدق حمبة اهللا
…  
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 أنزل اهللا آية تسمى آية -وكذبوا فليسوا أحباءه-وأحباؤه حنن أبناء اهللا : ذكروا أن اليهود ملا قالوا
قُلْ إِنْ كُنتم تحبونَ اللَّه فَاتبِعونِي يحبِبكُم اللَّه ويغفر لَكُم : االمتحان أو آية احملنة يف سورة آل عمران

 كُموبذه اآلية، فإذا كنتم صادقني ] ٣١:آل عمران[ذُن يف أنكم حتبون اهللا فالبد من فامتحنهم اهللا
عالمة، والعالمة الواضحة هي أنكم تتبعون هذا الرسول الكرمي، فإن هذه عالمة صدق من يدعي حمبة 

من ادعى حمبة اهللا ومل يوافقه فدعواه كاذبة؛ ألن الذي : روي عن بعض السلف رمحه اهللا أنه قال. اهللا
به اهللا من الطاعات، ويكره ما يكرهه اهللا من احملرمات حيب اهللا يوافقه يف أوامره ونواهيه، ويفعل ما حي

واملعاصي، وكذلك أيضاً حيب أولياء اهللا ويبغض أعداء اهللا، وبذلك يكون صادقاً يف هذه احملبة، وإذا مل 
يكن كذلك فليس بصادق، والذي يتظاهر باملعصية ومع ذلك يدعي أنه حيب اهللا ليس بصادق، يقول 

له وأنت تزعم حبه هذا عجيب يف الفعال بديع لو كان حبك صادقاً ألطعته إن تعصي اإل: بعض الشعراء
طاعته، : حمبة اهللا تعاىل واجبة، وعالماا ظاهرة، وهي. احملب ملن حيب مطيع فعالمة احملبة طاعة احملبوب

وحب العبادات اليت حيبها، وحب العباد الذين حيبهم،وكذلك موافقته، وكذلك بغض املعاصي اليت 
مها ومقتها وأبغضها، ومعاداة العصاة والكفرة الذين أبغضهم وكرههم ومقتهم، فمن كان كذلك حر

: فإنه من أحباب اهللا الذين وعدهم اهللا تعاىل بالثواب العظيم، جاء يف احلديث القدسي يقول الرب تعاىل
ه، وبصره الذي وال يزال عبدي يتقرب إيل بالنوافل حىت أحبه، فإذا أحببته كنت مسعه الذي يسمع ب(

يبصر به، ويده اليت يبطش ا، ورجله اليت ميشي ا، ولئن سألين ألعطينه، ولئن استعاذين ألعيذنه، وما 



، هكذا ورد يف هذا )ترددت يف شيء أنا فاعله ترددي يف قبض نفس املؤمن، يكره املوت وأكره مساءته
  أنه ال: أي) إخل. ..كنت مسعه: (احلديث، ومعىن كون اهللا تعاىل إذا أحبه يقول
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يسمع إال ما حيبه اهللا، وال يبصر إال ما حيبه اهللا، وال ميد يده ويبطش إال يف طاعة اهللا، وال حيرك قدمه 
  .ماشياً إال فيما أمر اهللا به وأحبه

  ]٥٦[شرح العقيدة الطحاوية 
شعاراً لبعض أهل البدع، ذكر أهل العلم مسألة املسح على اخلفني يف كتب العقائد ألن إنكارها صار 

  .كما ذكروا فيها وجوب غسل القدمني يف الوضوء لكون الرافضة ال يغسلون أقدامهم عند الوضوء
  وجوب حتقيق األخوة واالجتماع بني املسلمني

…  
تقدم لدينا ما يتعلق حبث اإلسالم وحتريضه على االجتماع ويه عن االفتراق، وحثه على االئتالف 

تالف، وذلك أن املسلمني كلما كانوا جمتمعني، وكلما كانت كلمتهم واحدة؛ كان وحتذيره من االخ
نفوذ كلمتهم أقوى من غريهم ممن خالفهم، وكلما تفرقت كلمتهم وتشتت أهواؤهم، واختلفت 

آراؤهم، ضعفت معنويتهم، وقوي عليهم أعداؤهم، فألجل ذلك جاء اإلسالم حيث على االجتماع، قال 
فأمر باالجتماع، وى عن ] ١٠٣:آل عمران[تصموا بِحبلِ اللَّه جميعاً وال تفَرقُوا واع: اهللا تعاىل

التفرق، والتفرق يعم تفرق األبدان وتفرق األهواء واآلراء واملذاهب والشيع والفرق واألحزاب، يعم 
آل [ا من بعد ما جاَءهم الْبينات وال تكُونوا كَالَّذين تفَرقُوا واختلَفُو: ذلك كله، ويقول تعاىل

اختلفت آراؤهم، واختلفت أهواؤهم، : أي) واختلَفُوا(تفرقت كلمتهم، : أي) تفَرقُوا] (١٠٥:عمران
هو : وقد امنت اهللا تعاىل على املؤمنني بأن مجعهم على كلمة التوحيد، وألف بني قلوم، قال اهللا تعاىل

كدي أَيالَّذ نِنيمؤبِالْمو رِهصبِن  * قُلُوبِهِم نيب ا أَلَّفْتيعاً ممضِ جي اَألرا فم أَنفَقْت لَو قُلُوبِهِم نيب أَلَّفو
 مهنيب أَلَّف اللَّه نلَكمجع بينهم، ورزقهم احملبة واأللفة، حبيث إن بعضهم يؤثر : أي] ٦٣-٦٢:األنفال[و

  لم على نفسه، وعلى ولده، وعلى أحبابه وأحفاده وأنسابه وأقربائه، وذلك ملا يف قلبه من الودأخاه املس
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وال شك أن هذه األوصاف كلما تأكدت وقويت وثبتت كان املسلم مؤثراً . والرمحة للمسلمني عموماً
جمتمعةً كلمتهم، ومتآلفني على إلخوته، ومقدماً هلم، وحمباً هلم غاية احلب، ومقدماً ملصاحلهم، وإذا كانوا 



كلمة التقوى؛ نتج من ذلك تعاوم على الرب والتقوى، وتعاوم على تنفيذ كلمة اهللا، وعلى إظهار 
شعائر دينه، وكلما كانوا كذلك ضعف أعداؤهم وختاذلوا وتفرقوا، وحصل النصر والتمكني للمؤمنني، 

  .......والتفرق وااليار للكافرين، وهذه سنة اهللا
  خطورة االختالف والتفرق

…  
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اختالف الكلمات واختالف اآلراء واألهواء سبب للتعصب، فيتعصب كل لرأيه، وملذهبه، وهلواه، 
وهذا حيدث يف أهل البدع، فإن هذه الطائفة إذا كانت تنتحل بدعة وواها وتفضلها فإا ال تقبل ممن 

 الذين يسمون أنفسهم شيعة -مثالً-ى ضالل، ونشاهد خالفها، بل ترى أن من خالفها على باطل وعل
وهم الروافض، نشاهدهم يتآلفون فيما بينهم، وحيب بعضهم بعضاً، ويقدم بعضهم بعضاً رمبا على نفسه، 
كما حكى يل أحد أهل السنة يف هذا املسجد أم مجاعة من أهل السنة حنو املائة أو املائتني، وحوهلم من 

ن ألفاً، فهؤالء الرافضة تأتيهم اإلمدادات ويأتيهم العون من الشيعة يف العراق الرافضة أكثر من عشري
والواجب أن أهل السنة يشجعون أهل السينة ويثبتوم ويواسوم، . وإيران واململكة، ويشجعوم

ويعطوم وميكنوم؛ ألنه جتمع بينهم األخوة الدينية اليت هي أخوة اإلسالم، فإذا كان أهل الباطل 
جيتمعون ويتناصرون على مذهبهم، الذي هو يف احلقيقة باطل، ولكنه عمي عليهم، وزين هلم أنه حق، 

قرأت يف بعض الكتب أن املسلمني يف أول القرن الثاين، ! فما بال الذين هم على احلق وعلى الصراط؟
 أعدائهم وقع ملا كانوا يف خراسان جمتمعني من جهات متعددة، فإذا مل يغزو ومل يذهبوا إىل قتال

االختالف بينهم، وأخذوا يتفاخرون، وكل يتعصب لقبيلته، وكل يتعصب ملذهبه، وكل يتعصب ألمريه 
ولشيخه، وحيصل بينهم تشتت واختالف أهواء، ورمبا حصل بينهم تقاتل أو تناوش أو ما أشبه ذلك، 

جهوا كلهم حنو فجاءهم أمري ناصح خملص، ومجع كلمتهم، ووحد وجهتهم إىل قتال أعدائهم، وتو
األعداء؛ عند ذلك زالت العداوة والبغضاء اليت كانت بينهم، وصاروا إخوة متآخني متوجهني إىل العدو 

من مجعهم على -الذي هو أكرب األعداء، العدو يف الدين، فكانت هذه الفعلة اليت يفعلها أولئك القادة 
مني أن جتتمع قوم وتتوجه حنو فنحن حنث املسل.  أعظم نصيحة حىت يقاتلوا أعداءهم-التوحيد

  وننهاهم. أعدائهم، سواء األعداء الكفار أو األعداء املبتدعون، أو حنوهم
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عن التمادي يف اختالف اآلراء واألهواء، وقد مر بنا حديث عبد اهللا بن عمرو بن العاص أن النيب صلى 
 وقد اختلفوا، فكأمنا فقئ يف وجهه حب اهللا عليه وسلم خرج مرة على أصحابه وهم يتنازعون يف القدر

ما ! أم ذا كلفتم؟! ال ختتلفوا فتختلف قلوبكم، أذا أمرمت؟: (من شدة الغضب، فقال: الرمان، يعين
  .، فنهى عن اختالف الكلمة يف مسألة القدر)عرفتم فقولوا به، وما مل تعرفوا فكلوا أمره إىل عامله

  مقومات الوحدة والتآلف بني املسلمني
…  

اإلسالم جاء جبمع الكلمة واحلث على اجلماعة، فحثهم على األلفة فيما بينهم، واألسباب اليت ا 
. يتعارفون ألم مسلمون، ويتحابون ألجل اإلسالم: أوالً: يتآلفون، ويتعارفون، ويتآخون كثرية منها

ب األجر األخروي، يتعارفون ويتآلفون؛ ألن قصدهم وهدفهم واحد، وهو أن كالً منهم يطل: ثانياً
أن كالً منهم يدين بدين واحد فيجمعهم هذا الدين، : ثالثاً. ويطلب النصر من اهللا تعاىل على األعداء

فإذا دانوا بدين واحد فإن عليهم أن يتحابوا يف ذات اهللا تعاىل، ويزيلوا األسباب اليت توقع بينهم العداوة 
 وكما أم مأمورون على اختالف طبقام وجنسيام .والبغضاء، وبذلك يتآلفون ويتحابون فيما بينهم

أن يتحابوا وأن جيتمعوا ولو تفرقت بالدهم، ولو تناءت أماكنهم، فإم أيضاً مأمورون مبقاطعة أعدائهم، 
ومبباينتهم، وبغضهم، واالبتعاد عنهم، وإذالهلم، سواء كانوا مبتدعة أو كفرة أو مشركني، فإم إذا رأوا 

الشدة والبغضاء والكراهية ذلوا وهانوا، وهانت عليهم أنفسهم، وعرفوا عزة اإلسالم منهم الغلظة و
ورفعته ومتكنه وعزة أهله؛ فأذعنوا له وانقادوا إما طوعاً وإما كرهاً، وهذه األمور جمربة يف األزمنة 

ر ذل األعداء املتقدمة والقرون املاضية، فإن املسلمني كلما اجتمعوا وأظهروا ألعدائهم املقت واالحتقا
  .وقوي األولياء، وارتفعت كلمة اهللا، واخنفضت كلمة املشركني

  خطورة القول على اهللا بغري علم
…  
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تقدم يف كالم الشيخ .) اهللا أعلم فيما اشتبه علينا علمه: ونقول: (قوله: [قال الشارح رمحنا اهللا وإياه
 عز وجل ولرسوله صلى اهللا عليه وسلم، ورد ما اشتبه رمحه اهللا تعاىل أنه ما سلم يف دينه إال من سلم هللا

ومن أَضلُّ ممن اتبع هواه بِغيرِ هدى : عليه إىل عامله، ومن تكلم بغري علم فإمنا يتبع هواه، وقد قال تعاىل
 اللَّه نوقال تعاىل]٥٠:القصص[م ، :يبِغ ي اللَّهلُ فادجي ناسِ مالن نمو رِيدم طَانيكُلَّ ش بِعتيلْمٍ ورِ ع *

الَّذين : ، وقال تعاىل]٤-٣:احلج[كُتب علَيه أَنه من توالَّه فَأَنه يضلُّه ويهديه إِلَى عذَابِ السعريِ 
عند اللَّه وعند الَّذين آمنوا كَذَلك يطْبع اللَّه علَى يجادلُونَ في آيات اللَّه بِغيرِ سلْطَان أَتاهم كَبر مقْتاً 



قُلْ إِنما حرم ربي الْفَواحش ما ظَهر منها وما بطَن : ، وقال تعاىل]٣٥:غافر[كُلِّ قَلْبِ متكَبرٍ جبارٍ 
شأَنْ تو قرِ الْحيبِغ يغالْبو اِإلثْمونَ ولَمعا ال تم لَى اللَّهقُولُوا عأَنْ تلْطَاناً وس لْ بِهزني ا لَمم رِكُوا بِاللَّه

قُلْ اللَّه أَعلَم بِما لَبِثُوا لَه : وقد أمر اهللا نبيه أن يرد علم ما مل يعلم إليه، فقال تعاىل]. ٣٣:األعراف[
، وقد قال صلى عليه ]٢٢:الكهف[، قُلْ ربي أَعلَم بِعدتهِم ]٢٦:الكهف[غَيب السموات واَألرضِ 

اموا : (وقال عمر رضي اهللا عنه). اهللا أعلم مبا كانوا عاملني: (وسلم ملا سئل عن أطفال املشركني
 الرأي يف الدين، فلو رأيتين يوم أيب جندل ، فلقد رأيتين وإين ألرد أمر رسول اهللا برأيي، فأجتهد وال

بامسك : اكتب: بسم اهللا الرمحن الرحيم، قال: آلو، وذلك يوم أيب جندل والكتاب يكتب، وقال اكتب
  تراين قد رضيت! يا عمر : (اللهم، فرضي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وكتب وأبيت، فقال
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وقال ). طأ الرأي سنة لألمةالسنة ما سنه اهللا ورسوله، وال جتعلوا خ: (وقال أيضاً رضي اهللا عنه!) وتأىب؟
أي أرض تقلين، وأي مساء تظلين، إن قلت يف آية من كتاب اهللا برأيي، : (أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه

وذكر احلسن بن علي احللواين حدثنا عارم حدثنا محاد بن زيد عن سعيد بن أيب صدقة ). أو مبا ال أعلم
لم من أيب بكر ، ومل يكن بعد أيب بكر أهيب ملا ال يعلم مل يكن أحد أهيب ملا ال يع: عن ابن سريين قال

من عمر رضي اهللا عنه، وإن أبا بكر نزلت به قضية فلم جيد يف كتاب اهللا منها أصالً، وال يف السنة أثراً، 
هذه ]. هذا رأيي، فإن يكن صواباً فمن اهللا، وإن يكن خطأً فمين وأستغفر اهللا: فاجتهد برأيه، مث قال

مسألة الفتيا بغري علم، واجلرأة على الفتيا، والقول يف الشرع بغري علم ذنب كبري، : ة، وهيمسألة جديد
الفتيا بغري : يعين) أجرأكم على الفتيا أجرأكم على النار: (وقد روي عن بعض السلف، وروي مرفوعاً

صب نفسه علم؛ وذلك ألن الذي يتكلم ويقول يف الشرع ويف الدين برأيه وواه ومبا يستحسنه، ين
أحل اهللا كذا، وحرم كذا، وأمر : مشرعاً، وكأنه نائب عن اهللا، ومزاحم للرب تعاىل يف شرعه، يقول

بكذا، وى عن كذا، وليس عنده مستند، وإمنا يعتمد على ما يستحسنه، وما يراه يف هواه مالئماً 
لقول على اهللا بال علم أكرب ا: لواقعه، أو حنو ذلك، فال جرم أن كان هذا ذنباً كبرياً، حىت قال بعضهم

من الشرك، واستدلوا ذه اآلية اليت يف سورة األعراف، واليت حرم اهللا فيها مخسة أشياء، فبدأ باألسهل 
قُلْ إِنما حرم ربي الْفَواحش ما ظَهر منها : مث الذي فوقه إىل أن أتى إىل أعالها وأشدها حترمياً، فقال تعاىل

ا بمو  َ٣٣:األعراف[طَن [فهذا التحرمي األول، مث جاء بعده ما هو أشد منه : اِإلثْمو]٣٣:األعراف [
والْبغي بِغيرِ الْحق : فاإلمث أشد من الفواحش، مث جاء بعد اإلمث ما هو أشد منه حترمياً فقال

  االستطالة على الناس بغري حق، فهو: والبغي] ٣٣:األعراف[
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، مث ]٣٣:األعراف[وأَنْ تشرِكُوا بِاللَّه ما لَم ينزلْ بِه سلْطَاناً :  من اإلمث، مث جاء بعد البغي أكرب منهأكرب
فجعل القول على اهللا ] ٣٣:األعراف[وأَنْ تقُولُوا علَى اللَّه ما ال تعلَمونَ : جاء بعد الشرك أكرب منه

ية؛ وذلك ألن الذي يقول على اهللا كأنه رفع نفسه فوق األنبياء، أكرب اخلمسة اليت حرمت يف هذه اآل
  . ......ورفع نفسه فوق العلماء، وجعل نفسه مشرعاً حيلل وحيرم ويقول على اهللا ما ليس له به علم

  منهج السلف يف اإلفتاء
…  
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الورع، يسأل كثري منهم كان العلماء اجلهابذة الذين بلغوا الذروة يف املعرفة، وكانوا على جانب من 
فيتوقفون يف املسألة إذا مل يكن فيها دليل صريح واضح، يردها هذا إىل هذا إىل أن يتوىل الفتيا والقول 

وكان اإلمام أمحد رمحه اهللا كثرياً ما يتلو اآلية اليت يف سورة النحل . فيها أحدهم، فيكتفي به عن نفسه
ا تصف أَلِْسنتكُم الْكَذب هذَا حاللٌ وهذَا حرام لتفْتروا علَى اللَّه وال تقُولُوا لم: وهي قول اهللا تعاىل

هذا حالل : الذين يقولون] ١١٦:النحل[الْكَذب إِنَّ الَّذين يفْترونَ علَى اللَّه الْكَذب ال يفْلحونَ 
من االفتراء والكذب على اهللا تعاىل، إن هذا : بأهوائهم، وهذا حرام بأهوائهم، بدون دليل، يقول

والقول عليه بغري علم، واآليات اليت تقدمت كلها تدل على النهي عن أن يقول اإلنسان على اهللا بغري 
ذكروا أن اإلمام مالك بن أنس إمام دار اهلجرة الذي كانت تضرب إليه آباط اإلبل، وكان هو . علم

 مسألة، فأجاب عن أربع مسائل، وتوقف عن ست وثالثني املرجع يف زمانه، سأله مرة قوم عن أربعني
نعم، ال أدري، ال أدري، : فقال! ال أدري وأنت مالك بن أنس؟: أتتوقف وتقول: فقالوا له! مسألة
وكان كثري من العلماء حيثون على . ال أدري: مالك يقول: مالك بن أنس ال يدري، قولوا: قولوا

أنه إذا صار يفيت وال يتوقف، : أصيبت مقاتله، أي) ال أدري(طأ من أخ: التوقف عن املسائل، فيقولون
ال أدري، فإنه قد تصاب مقاتله، بأن يزل مرة هنا، ومرة يف هذه املسألة، وحياسبه : ويستحيي أن يقول

اهللا تعاىل على أقواله بغري علم، فيقع يف اهلالك والعياذ باهللا، فالذي عنده علم باملسألة، وعنده يقني 
، ودليل عليها، وسئل عنها، ال جيوز له السكوت، وال جيوز له التوقف، بل يقول مبوجب علمه حبكمها

من سئل عن علم يعلمه فكتمه، أجلم يوم القيامة : (بالدليل، وال يكتم العلم لقوله صلى اهللا عليه وسلم
  ، أما إذا سئل وهو ال يعلم، وليس عنده خربة ذه)بلجام من النار
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ة، فال جيوز له اإلقدام عليها، بل حييله إىل من هو أعلم منه، وإىل من عنده علم بتفصيل هذه املسأل
ولقد اعتىن علماء اإلسالم ذه املسائل اليت ميكن أن تقع، اعتنوا ا غاية االعتناء، . املسائل وحنوها

 فلم يبق ألحد قول، فأنت واجتهدوا يف بياا، ويف إيضاحها أمت االجتهاد، واحلقوا كل مسألة بنظريها،
هذه املسألة أفىت فيها العامل الفالين بكذا، : إذا سئلت عن مسألة فارجع إليها يف كتب أهل العلم، وقل

والشيخ الفالين بكذا، ويوجد بياا يف الكتاب الفالين، وتورع أنت أن تستحسن فيها أو تقول فيها، 
ا تسأل عنه خرب فذاك شطر العلم فاعلمنه واحذر وقل إذا أعياك ذاك األمر ما يل مب: يقول بعضهم

شطر العلم، كأن الذي تعلم مسائل كثرية، وقرأ ) اهللا أعلم(إن كلمة : هديت أن تزيغ عنه يقولون
العلوم املتنوعة، قرأ يف التفاسري، وقرأ يف كتب احلديث، وقرأ يف كتب اآلداب واألحكام، وقرأ يف كتب 

: أنت مل حتصل إال على علم قليل يسري، ولذلك يقول بعضهم: يقال لهالعقائد، وحصل منها معلومات، 
وليس كل العلم قد حويته أجل وال العشر ولو أحصيته ولو أحصيته ما حصلت إال على العشر أو أقل 

من عشر العلوم، فالعلوم واسعة، وما ظفرت منها إال برتر يسري، فعليك أن تقتصر على ما تعلمه 
  .وتتحققه وتتيقنه

  ا اجتهد العامل فأخطأ فله أجرإذ
…  
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هناك مسائل فيها جمال لالجتهاد، وألجل ذلك اختلفت فيها آراء العلماء، واختلفت فيها املذاهب، 
فذهب فيها الصحايب الفالين إىل كذا، والصحايب اآلخر إىل كذا، وذهب فيها اإلمام أبو حنيفة إىل كذا، 

ىل كذا، هذه املسائل فيها جمال لالجتهاد واالختالف، وقد حصلت واإلمام مالك إىل كذا، والشافعي إ
بسبب اختالف األفهام، واختالف اآلراء، وسعة املعلومات أو قلتها، فهذا هو السبب، وحنن نعذر الذين 

هذا ما وصل إليه اجتهادهم، فهم قالوا عن اجتهاد، وقد : خالفوا الدليل، وأفتوا خبالفه، نعذرهم ونقول
 القول فيها، وإىل احلكم مبا يلزم السائل، وكانت واقعة البد من الفتيا فيها، فاجتهدوا، ولو اضطروا إىل

إذا : (خالفوا الدليل فهم معذورون ذا االجتهاد، فإن النيب صلى اهللا عليه وسلم قد عذر اتهد يف قوله
أنه : لى اجتهاده يعينع: يعين) اجتهد احلاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد

ولكن ليس ذلك لكل أحد، فالذي مل . معذور ومغفور له ذلك اخلطأ، ومع ذلك حيصل له هذا األجر
يتأهل لالجتهاد، ومل يصل إىل رتبة املعرفة، ومل يكن من أهل اإلتقان، ومل يعرف مراجع املسائل، وال 

م ثبوا، وال يعرف اجلمع بني خمتلفها، وال تفاصيل األدلة، وال وجوه االستدالل، وال ثبوت األدلة أو عد



وما أشبه ذلك؛ فهذا ال .. يعرف متقدمها ومتأخرها، وال يفرق بني خاصها وعامها، ومطلقها ومقيدها
يفيت إال بالشيء الذي قد اتضح عنده حكمه كالشمس، أما الباقي فعليه أن يتوقف حىت ال تنطبق عليه 

رمحه اهللا، وكذلك اآليات اليت أمر اهللا ا نبيه صلى اهللا عليه وسلم هذه اآليات اليت استدل ا الشارح 
اهللا أعلم، ونقول كما : ، فنحن نقول]٢٦:الكهف[قُلْ اللَّه أَعلَم بِما لَبِثُوا : برد العلم إىل اهللا، مثل قوله

 يذم الذين جيادلون يف آيات اهللا بغري واهللا تعاىل]. ٣٢:البقرة[ال علْم لَنا إِلَّا ما علَّمتنا : قالت املالئكة
  علم، فدل على أم إذا كان عندهم علم وجادلوا فإم جيادلون جمادلة
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 مت إعداد هذا امللف آليا بواسطة املكتبة الشاملة
 
 

 
  جربينشرح العقيدة الطحاوية البن: الكتاب 

ومن الناسِ من يجادلُ في اللَّه بِغيرِ علْمٍ ويتبِع كُلَّ : حسنة، وأما الذين جيادلون بغري علم فإم مذمومون
 رِيدم طَانيريِ * شعذَابِ السإِلَى ع يهدهيو لُّهضي هفَأَن الَّهوت نم هأَن هلَيع بأنه يف : يعين] ٤-٣:احلج[كُت

وبكل حال فالعلوم واحلمد هللا مدونة وموجودة وميسرة، والعلماء هم . هذه اادلة قد اتبع الشيطان
الذين يعرفون مراجعها، ويعرفون الراجح منها واملرجوح، ومن كان معه أهلية، وأخذ العلم من مظانه؛ 

ن عنده أهلية رجع إىل أهل العلم، وقال مبا قالوا فله أن يقول به، وال يتبع غريه ممن مل يتمكن؛ ومن مل يك
  .به، أو مبا وصلت إليه أفهامهم واجتهادام

  مسألة املسح على اخلفني
…  

تواترت ). ونرى املسح على اخلفني يف السفر واحلضر، كما جاء يف األثر: (قوله: [قال الشارح رمحه اهللا
ى اخلفني، وبغسل الرجلني، والرافضة ختالف هذه السنة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باملسح عل

الذين نقلوا عن النيب صلى اهللا عليه وسلم الوضوء قوالً وفعالً، والذين : السنة املتواترة، فيقال هلم
تعلموا الوضوء منه وتوضئوا على عهده وهو يراهم ويقرهم، ونقلوه إىل من بعدهم، أكثر عدداً من 

إن مجيع املسلمني كانوا يتوضئون على عهده، ومل يتعلموا الوضوء إال منه، الذين نقلوا لفظ هذه اآلية، ف
فإن هذا العمل مل يكن معهوداً عندهم يف اجلاهلية، وهم قد رأوه يتوضأ ما ال حيصي عدده إال اهللا تعاىل، 
ح ونقلوا عنه ذكر غسل الرجلني فيما شاء اهللا من احلديث، حىت نقلوا عنه من غري وجه يف كتب الصحي

، مع أن الفرض إذا كان مسح ظاهر القدم، )ويل لألعقاب وبطون األقدام من النار: (وغريها أنه قال
كان غسل اجلميع كلفة ال تدعو إليها الطباع، كما تدعو الطباع إىل طلب الرياسة واملال، فلو جاز 

  ...]....الطعن يف تواتر صفة الوضوء، لكان يف نقل لفظ آية الوضوء أقرب إىل اجلواز
  سبب ذكر مسألة املسح على اخلفني يف كتب العقائد

…  
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هذه مسألة فروعية، ومع ذلك ذكرت يف العقائد، وهي مسألة املسح على اخلفني، يذكرها الفقهاء يف 
باب املسح على اخلفني، ويذكرون أحكام ذلك، والناس يسمعون ذلك : أبواب الطهارة، يقولون

باب التيمم، ومثل باب الغسل من اجلنابة : ن املسائل الفروعية، مثلويفهمونه ويعرفونه، فهي م
فلماذا ذكرت يف كتب العقائد كهذا . إزالة النجاسة وخصال الفطرة، وما أشبه ذلك: وموجباته، ومثل

ألن اخلالف فيها مع املخالفني يف العقيدة، فالذين : الكتاب وهي مسألة فرعية تتعلق بالطهارة؟ اجلواب
يها خالفوا يف أكثر العقائد، وردوا السنة الصحيحة الصرحية يف كثري من األحكام الثابتة، خالفوا ف

الذين خالفوا يف هذه السنة هم الرافضة الذين يسمون . وطعنوا يف الذين يفعلوا، وخالفوا األدلة
يء منهم ومن أعوان علياً، مع أن علي رضي اهللا عنه بر: إم شيعة علي ، يعين: أنفسهم شيعة، يقولون

مشايعتهم، وهم يف احلقيقة ما شايعوه وال نصروه، بل خذلوه وخذلوا أوالده، ومل يكن منهم نصر له وال 
معاونة له وال ألهله يف زمن من األزمان، ولكن زين هلم الشيطان أعماهلم فسموا أنفسهم شيعة علي ، 

وا السنة وهم يعرفوا، سواء أوائلهم ترك: وأهل السنة يسموم رافضة؛ وذلك ألم رفضوا احلق، يعين
وقوهلم يف هذه املسألة قول . وأواخرهم، ولكنهم عاندوا يف تركه ورفضه، فصدق عليهم اسم الرفض

يف غسل الرجلني، ويف املسح على اخلفني، فهم ال يرون : باطل؛ وذلك ألم خالفوا املسلمني يف أمرين
ون غسلها، بل ميسحون الرجل كما ميسحون الرأس، هذا غسل الرجلني، فإذا كانت الرجل بارزة ال ير

مذهبهم، فإم قد خالفوا السنة الصرحية يف غسل القدمني إذا كانتا مكشوفتني، وخالفوا السنة الصرحية 
يف مسح اخلفني إذا كانا على القدمني، فخالفوا مرتني؛ فألجل ذلك أنكر عليهم السلف، وأساءوا م 

إذا رأيت الرجل يسأل : نهم، روي عن ابن املبارك رمحه اهللا أنه كان يقولالظن، وحذروهم وحذروا م
  امته يف: عن حكم املسح على اخلفني أسأت به الظن، يعين
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معتقده، خوفاً أن يكون من هؤالء الشيعة؛ وذلك ألنه مل يكن أحد من أهل السنة املتمسكني ا يشك 
 ألنه متلقى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، وقد نقله عنه مجع يف حكم املسح على اخلفني ويف جوازه؛

  .عن مجع، وأعداد عن أعداد، وتلقاه املسلمون وتقبلوه، فروي يف املسح أكثر من أربعني حديثاً
  تواتر أحاديث املسح على اخلفني

…  
ثاً عن رسول اهللا ليس يف نفسي من املسح على اخلفني شيء، فيه أربعون حدي: يقول اإلمام أمحد رمحه اهللا

وهناك أحاديث . صلى اهللا عليه وسلم، وهي من األحاديث الصحيحة اليت ال توقف فيها وال ارتياب
كثرية قد يكون فيها مقال، ولكن يستدل ا أيضاً، وقد أوصلها بعضهم إىل ستة ومخسني حديثاً كما يف 



حدثين سبعون من أصحاب النيب : -نيوهو أحد كبار التابع-نصب الراية، قال احلسن البصري رمحه اهللا 
صلى اهللا عليه وسلم أنه مسح على اخلفني وأمر به، فما دام أا سنة ثابتة متواترة مشهورة ليس فيها 

ال شك أن سبب إنكارهم !  ينكرها هؤالء الرافضة؟-مع ذلك-اختالف، وليس يف ثبوا تردد، فكيف 
ون على أهل السنة، وال يقبلون شيئاً مما جاء به السنيون، هو أن الذين قالوا ا من أهل السنة، وهم يرد

وهذا موجود إىل اآلن، حدثين أحد املدرسني يف األحساء، يف مدرسة متوسطة فيها من أوالد الشيعة 
بأعمال السنة، وملا ألقيته : ألقيت عليهم اختباراً شهرياً، وهو ما يسمى: وأوالد أهل السنة، يقول
 على اخلفني، فكانت أجوبتهم على ما يف الكتب، ولكن يف النهاية قال له اخترت مسائل يف املسح

اعلم أيها املدرس أين أجبتك على ما يف الكتاب، وإال فأنا ال أقول ذا، وال أعتقده، وال : أحدهم
مع أنه طالب ال يزال ! أصدقه، ولو قلتم ما قلتم يا أهل السنة، فلن نذهب إىل مذهبكم وال نقبل منكم

ولكن ملا كان الذين يلقنوم عقيدم على تلك ! ويتلقى العلوم عن مدرسني من أهل السنة! ملتوسطةيف ا
العقيدة، مل يتقبلوا حىت هذه املسألة الفرعية، اليت هي من فروع املسائل؛ وذلك ألن الذين نقلوها من 

  الصحابة
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بكر وال عمر وال عثمان وال طلحة والزبري ، الذين يطعن فيهم الرافضة، فالرافضة ال يقبلون كالم أيب 
وال عبد الرمحن بن عوف ، وال أيب عبيدة ، وال غريهم من أكابر الصحابة، وال رواية أيب هريرة وال 

فردوا هذا كلياً، ومل يقبلوا ! عائشة وال حفصة ، ال يقبلون رواية أولئك؛ ألم يعتقدون أم كفار
هذه سنة :  هذا قوهلم يف املسح على اخلفني، أما أهل السنة فيقولون.أحاديث املسح على اخلفني أصالً

الرسول صلى اهللا عليه وسلم، وهو الذي علمنا الشريعة، وتلقينا عنه علومها، تلقينا عنه الصالة 
وكيفيتها وعددها، ومل يكن ذلك مبيناً يف القرآن، من الذي أخربنا أن صالة الظهر أربعاً إال الرسول 

ليه وسلم؟ من الذي أخربنا أن صالة الفجر ركعتان، وصالة املغرب ثالث ركعات؟ من صلى اهللا ع
الذي أخربنا أن يف كل ركعة سجدتان، وأن يف كل سجدة دعاء كذا وكذا؟ ال شك أنه النيب صلى اهللا 
ه عليه وسلم، فهو الذي علمنا صفة الصالة، وعلمنا الطهارة وكيفيتها، وكيفية الغسل وموجباته وما أشب

وما دام أنه الذي علمنا ذلك فهو الذي علمنا سنة املسح على اخلفني، ونقلها عنه صحابته الذين . ذلك
نثق م، والذين نعرف أم صحبوه مدة طويلة، وأم أخذوا عنه العلوم الشرعية، فنقلوا عنه العلوم 

بكذب، وال يتهمون بنقص وال الشرعية الفرعية واألصولية نقالً تاماً، وتثبتوا يف نقلها، فال يتهمون 
زيادة وال خيانة، فما داموا كذلك فكيف تتوجه إليهم التهم؟ فنحن نقبل هذه السنة كما قبلنا بقية 

إذا كنا قبلنا ما نقلوه يف العقيدة فكذلك نقبل ما نقلوه يف األحكام، وما نقلوه يف ! السنن، فما الفرق؟



  .عند أهل السنةالفروع، فهي سنة ثابتة متواترة ال شك فيها 
  مسألة غسل القدمني يف الوضوء

…  
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الرافضة ال يغسلون القدمني يف الوضوء ولو كانتا مكشوفتني، بل يكتفون مبسحهما، ويستدلون بقراءة 
وأهل السنة حيملون اجلر على أنه للمجاورة، ويستدلون بقراءة ) وامسحوا برءوسكم وأرجلكم: (اجلر

وا بِرحسامالنصب و لَكُمجأَرو كُمأهل السنة يرون غسل . واغسلوا أرجلكم: يعين] ٦:املائدة[ُءوس
القدمني، وأا تغسل كما تغسل اليدين إىل املرفقني، ويستدلون بالسنة؛ وذلك ألنه تواتر عن النيب صلى 

ومل ينقل عنه اهللا عليه وسلم أنه كان إذا توضأ غسل قدميه، ومل ينقل عنه أنه مسحهما ومها ظاهرتان، 
املسح إال على اخلفني، أما إذا مل تكن يف اخلفني فإنه يغسلهما، هذا هو الذي تواتر عنه، وقد رواه عنه 
األعداد الكثرية من الصحابة، ورواه عن الصحابة التابعون، وتلقته األمة بالقبول قوالً وعمالً، واشتهر 

وسبب ! نقتصر على املسح: وا ذلك، وقالواذلك وانتشر فيما بني املسلمني، وجاءت الرافضة فأنكر
 أحاديث الصحابة؛ ألم يف زعمهم كفار ارتدوا بعد الرسول صلى اهللا -كما قلنا-ذلك أم ال يقبلون 

أهل السنة عملوا بالسنة املتواترة يف : إذاً! هذه عقيدهم قاتلهم اهللا، فهم يكفرون الصحابة! عليه وسلم
وبكل حال . قدمني إذا مل يكن عليهما خفان، وخالفهم الرافضة يف ذلكاملسح على اخلفني، ويف غسل ال

هذه مسألة فرعية ليست من املسائل االعتقادية؛ وذلك ألن العقائد إمنا تكون يف األمور اليت هي من 
األمور الغيبية وما أشبه ذلك، كأمور اآلخرة وحنوها، وأما مسائل الفروع كالصالة والطهارة وما أشبهها 

 تسمى فروعاً، ومع ذلك قد تدخل يف األصول، إذا كانت أدلتها قطعية يقينية، مثل أدلة املسح على فإا
اخلفني فإا قطعية، فقد ثبت فيها أربعون حديثاً، ووصلت إىل ستة ومخسني مبا فيها من الروايات املنقطعة 

بح الدليل يقينياً وليس اليت وصلت من طرق أخرى، والضعيفة اليت جربت بالتواتر، أو حنو ذلك، فأص
  ظنياً، مث إن الذين عملوا به واتبعوه من الصحابة هم الذين نقلوا لنا كتاب اهللا، ونقلوا لنا سنة
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  . ......رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  األدلة على وجوب غسل القدمني

…  



لذي ال ميكن فيه الكذب وال اخلطأ، لفظ اآلية ثبت بالتواتر ا: واذا قالوا: [قال الشارح رمحه اهللا تعاىل
فثبوت التواتر يف نقل الوضوء عنه أوىل وأكمل، ولفظ اآلية ال خيالف ما تواتر من السنة، فإن املسح 

متسحت للصالة، ويف : كما يطلق ويراد به اإلصابة، كذلك يطلق ويراد به اإلسالة، كما تقول العرب
املسح الذي هو قسيم الغسل، بل املسح الذي الغسل قسم اآلية ما يدل على أنه مل يرد مبسح الرجلني 

فدل ] ٦:املائدة[إِلَى الْمرافقِ : إىل الكعاب، كما قال: ومل يقل]٦:املائدة[إِلَى الْكَعبينِ : منه، فإنه قال
على أنه ليس يف كل رجل كعب واحد، كما يف كل يد مرفق واحد، بل يف كل رجل كعبان، فيكون 

باملسح إىل العظمني الناتئني، وهذا هو الغسل، فإن من ميسح املسح اخلاص جيعل املسح تعاىل قد أمر 
لظهور القدمني، وجعل الكعبني يف اآلية غاية يرد قوهلم، فدعواهم أن الفرض مسح الرجلني إىل الكعبني 

تان اللذين مها جمتمع الساق والقدم عند معقد الشراك؛ مردود بالكتاب والسنة، ويف اآلية قراء
النصب واخلفض، وتوجيه إعراما مبسوط يف موضعه، وقراءة النصب نص يف وجوب : مشهورتان

وليس . فلسنا باجلبال وال احلديد: الغسل؛ ألن العطف على احملل إمنا يكون إذا كان املعىن واحداً، كقوله
داً على جمرد مسحت برأسي ورجلي هو معىن مسحت رأسي ورجلي، بل ذكر الباء يفيد معىن زائ: معىن

فالسنة املتواترة تقضي ) وأيديكم: (املسح، وهو إلصاق شيء من املاء بالرأس، فتعني العطف على قوله
على ما يفهمه بعض الناس من ظاهر القرآن، فإن الرسول بني للناس لفظ القرآن ومعناه، كما قال أبو 

: ن عفان وعبد اهللا بن مسعود وغريمهاعثمان ب: عبد الرمحن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن
ويف . أم كانوا إذا تعلموا من النيب وصلى اهللا عليه وسلم عشر آيات مل جياوزوها حىت يتعلموا معناها

  ذكر املسح يف الرجلني تنبيه على قلة الصب يف الرجلني، فإن

)٣/٨٤(  

  

هذا يتعلق بغسل ]. كتب الفروعالسرف يعتاد فيهما كثرياً، واملسألة معروفة، والكالم عليها يف 
وامسحوا بِرُءوسكُم : القدمني، واإلنكار على من ميسح القدمني كالرافضة، فهم يستدلون بقراءة اخلفض

 كُملجأَرأننا أيضاً نستدل بقراءة النصب: واجلواب]. ٦:املائدة[و) :لَكُمجأَرو كُمُءوسوا بِرحسامو (
أن املسح يطلق على الغسل، فيسمى : ومن جهة ثانية. حدامها األخرى، هذا من جهةفالقراءتان تفسر إ

: غسلت أعضائي غسالً خفيفاً، فاألمر بقوله: متسحت للصالة، يعين: الغسل مسحاً، تقول العرب
)لَكُمجأَرو كُمُءوسوا بِرحسامظنة أن القدمني م: إن سبب ذلك: اغسلوها غسالً خفيفاً، قيل: أي) و

اإلسراف؛ ألما قد حيتاجان إىل كثرة صب املاء فيهما، فألجل ذلك ي عن اإلسراف يف صب املاء، 
وهو أن اهللا حدد موضع الغسل وايته يف : ودليل ثالث. فأمر بالغسل اخلفيف الذي هو شبيه املسح

، ومعلوم أن التحديد يدل على أنه ]٦:ئدةاملا[وأَيديكُم إِلَى الْمرافقِ : اليدين ويف الرجلني، ففي اليد قال



فدل على أا تغسل إىل ] ٦:املائدة[وأَرجلَكُم إِلَى الْكَعبينِ : مغسول، فتغسل اليد إىل املرفق، مث قال
إىل : ومل يقل) وامسحوا بِرُءوسكُم: (الكعبني، حيث ذكر النهاية، ومل يذكر ذلك يف الرأس، بل قال

، فاملسح مل يذكر له حتديداً، )وامسحوا بِرُءوسكُم: ( العنق، وال إىل األذن، بل أطلق بقولهالقفا، وال إىل
مها العظمان الناتئان يف ظاهر القدم، ويف كل : ، والكعبان)إىل الكعبني: (والغسل ذكر له حتديداً بقوله

: و كعب واحد، يعينإن الكعب هو العظم الذي يف املفصل، وه: رجل كعبان، والرافضة يقولون
إن يف كل رجل كعب واحد وهو العظم الذي يف املفصل، الذي بني القدم وبني الساق، ولو : يقولون

كما ذكر -إىل املرافق، وبكل حال فتفصيل هذه املسألة : إىل الكعاب، كما قال: كان كذلك لقال
   يف كتب الفروع، فال نطيل فيها، واملسألة ظاهرة جلية واحلمد-الشارح
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  .هللا
  ]٥٧[شرح العقيدة الطحاوية 

من الفرق اليت ختالف أهل السنة فرقة الرافضة، فهم ينكرون السنة ويطعنون يف نقلتها، حىت ردوا ما هو 
متواتر كمسح اخلفني، وخالفوا يف اإلمامة فاشترطوا عصمة اإلمام وحصروا اإلمامة يف اثين عشر رجالً 

  .ملسلمني وال حصل م االستصالح املزعوممن آل البيت، مل يتولوا على ا
  جممل القول يف مسألة الوالء والرباء وآثارها

…  
مسألة احملبة والبغض، والوالء والرباء، وهو أن أهل السنة : كان من مجلة ما مر بنا من أمور العقيدة

يبغضون أهل حيبون أهل اإلميان وأهل التقوى، ويبغضون أهل الكفر والعناد، حيبون أهل الطاعات، و
الوالء ملن حيبونه، والبغضاء واملعاداة ملن يبغضونه، ويكون الوالء والرباء : املعاصي، وينتج من آثار هذا

وال شك أن هذه مسة وصفة مدح اهللا ا أولياءه، ومدح ا صحابة . هو آثار الطاعات وآثار املعاصي
 ومجعهم على اإلميان وعلى تقوى اهللا تعاىل؛ نبيه صلى اهللا عليه وسلم، وذلك أم ملا ألف اهللا بينهم،

تآلفوا فيما بينهم، وصار بعضهم حيب بعضاً ويألف بعضهم بعضاً، ويوايل بعضهم بعضاً، ويقرب بعضهم 
يحبونَ من هاجر إِلَيهِم وال يجِدونَ في صدورِهم حاجةً مما أُوتوا : بعضاً، بل وصفهم اهللا تعاىل بقوله

! ، وهل هناك وصف أكرب من هذا الوصف؟]٩:احلشر[ويؤثرونَ علَى أَنفُِسهِم ولَو كَانَ بِهِم خصاصةٌ 
يقدمون إخوم يف ذات اهللا تعاىل على مصاحلهم الدنيوية، ) يؤثرون على أنفسهم ولو كان م خصاصة(

ويؤثره بالشراب ويبيت ! ويبيت جائعاًويقدموم على شهوام الدنيوية، فيؤثر أحدهم أخاه بالطعام 
ضمآن، ويؤثره بالكسوة اجلميلة، ويؤثره باملكان املريح، ويؤثره باملركب اللني، وذلك من باب احملبة 



اليت رسخت يف قلوم، فهم ملا أحبوا اهللا تعاىل أحبوا أولياءه، وأحبوا من حيبه، وحمب احملبوب حمبوب، 
  مع تباعدهم يف األرحام، وتباعدهم يف] ٦٣:األنفال[ف بين قُلُوبِهِم وأَلَّ: هكذا وصفهم اهللا تعاىل
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األنساب، وتباعدهم يف البالد، ولكن مجعهم وصف اإلميان، فتآلفت قلوم، ولو كانوا قبل ذلك 
متعادين ومتقاتلني ومتناحرين، فقبل اإلسالم كان بعضهم ينهب بعضاً، ويسيب بعضهم بعضاً، ويقتل 

فلما من اهللا عليهم . ضهم بعضاً، وذلك ألنه مل يوجد إميان يؤلف بينهم، ومل يوجد إميان جيمع بينهمبع
ذا اإلميان تآلفوا وتقاربوا، وتآخوا، وهذا من اهللا تعاىل ال من خلقه، وهلذا امنت اهللا على رسوله صلى 

وأَلَّف بين قُلُوبِهِم لَو *  بِنصرِه وبِالْمؤمنِني هو الَّذي أَيدك: اهللا عليه وسلم جبمعهم عليه فقال تعاىل
 مهنيب أَلَّف اللَّه نلَكو قُلُوبِهِم نيب ا أَلَّفْتيعاً ممضِ جي اَألرا فم فتأليف ]٦٣-٦٢:األنفال[أَنفَقْت ،

ا وتوادها، ولو كانوا متباينة أنسام، فبعضهم من احلبشة كبالل ، وبعضهم القلوب هو اجتماعها وحتا
من الروم كصهيب ، وبعضهم من الفرس كسلمان ، وبعضهم من العرب، وبعضهم من العجم، ولكن 
مجعهم الوصف الوحيد الذي هو اإلميان باهللا تعاىل، فلنا م قدوة، فعلى كل املسلمني يف كل زمان ويف 

البغض ألجل الكفر : ومن آثار التواد ألجل اإلميان. ابواكل مكان أن يتآلفوا فيما بينهم، ويتوادوا ويتح
والنفاق، وذلك ألن الكفر واإلميان ضدان ال جيتمعان، فال جيتمع أن حتب اهللا وحتب أعداءه، فإذا 

أحببت اهللا أحببت أولياءه أهل طاعته، وإذا أحببت أولياءه فالبد أن تبغض أعداءه، والبد أن تبغض من 
هم وتعاديهم، وتبتعد عنهم كل االبتعاد، وذلك ألن ربك الذي أنعم عليك يبغضهم اهللا، وتقاطع

يبغضهم، وأنت تبغضهم ألجل ذلك، ومبغض املبغوض عند احملبوب مبغوض، الذين يبغضهم حمبوبك 
ال تجِد قَوماً : وهذا ما جرى للصحابة ومن بعدهم، فإن اهللا تعاىل مدحهم فقال تعاىل. البد وأن تبغضهم

نمؤي ولَهسرو اللَّه ادح نونَ مادورِ يمِ اآلخوالْيو ادلة[ونَ بِاللَّهال جتدهم يوادون أهل احملادة، ال ] ٢٢:ا
  جتدهم إال
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يباعدوم ويبغضوم، وجتدهم قد مقتوهم وحقروا شأم، وكرهوا جمالستهم، وقطعوا الصلة م، 
وهم وحرصوا على إهانتهم بكل ما يستطيعون، وإذا استطاعوا أن يقاتلوهم ونفروا ونفَّروا منهم، وأذل

قاتلوهم ولو كانوا آباءهم أو إخوام أو أبناءهم أو عشريم، ضرب اهللا مثالً ؤالء الذين هم أقرب 
األقارب، فإذا كان اهللا تعاىل يبغضهم ألجل كفرهم، وألجل معصيتهم، وألجل خروجهم عن االستقامة، 



  . ......ملؤمن يبغضهم، ولو كانوا أقارب، ألجل اخلروج عن طاعة اهللافإن ا
  جممل القول يف مسأليت املسح على اخلفني وغسل القدمني

…  
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وكذلك مرت بنا مسألة فرعية، وذكرنا أا أدخلت يف األصول ألجل أن اخلالف فيها مع املخالفني يف 
ك ألن الرافضة أنكروا املسح على اخلفني، وصاروا األصول، وهي مسألة املسح على اخلفني، وذل

وملا كانوا خمالفني يف العقيدة، خمالفني يف . ميسحون على القدمني مكشوفتني، فتركوا سنة وارتكبوا بدعة
وبينما يغلون يف بعض الصحابة ويعبدوم، فقد ترتب على ! حمبة الصحابة رضي اهللا عنهم بل يبغضوم

والرافضة كانوا خمالفني لنا يف هذه السنة اليت .  على اخلفني، فذكرت يف العقائدذلك املخالفة يف املسح
هي جواز املسح على اخلفني، فكانوا ال يرون ذلك وال يعتقدونه، وأضافوا إىل ذلك بدعة، وهي أم 

فهم ال يقبلون السنة، وال يعملون باألحاديث الصحيحة اليت يف ! ميسحون على القدمني املكشوفتني
. لبخاري ومسلم ، بل ال يعترفون بالبخاري ومسلم، وال بأكثر األسانيد اليت ذكرت يف هذه الكتبا

فلما كان األمر كذلك مل يقبلوا هذه السنة، مع أا سنة مأثورة متواترة راوها عن النيب صلى اهللا عليه 
تباع التابعني، وعمل وسلم مجع غفري، ورواها عن الصحابة أكثر وأكثر، واشتهرت يف عهد التابعني وأ

ا أهل السنة يف كل األمصار ويف كل البالد، وعلى اختالف الطبقات، وانفردت الرافضة بأن أنكرت 
إن : هذه السنة رغم شهرا، فألجل ذلك صار الذين ينكروا حمل سوء ظن، وكما أن ابن املبارك يقول

أمه بأنه على مذهب الرافضة، : عينالرجل ليسألين عن حكم املسح على اخلفني فأسيء به الظن، ي
أما أحكام املسح على اخلفني . أنه الينكرها إال هؤالء الرافضة، فال التفات إليهم: وهذا هو املعمول به

  .......فمذكورة يف كتب األحكام
  اجلهاد واحلج ماضيان وإن جار األئمة

…  
......  

  الرد على الرافضة يف خرافة اإلمام املنتظر
…  
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واحلج واجلهاد ماضيان مع أويل األمر من املسلمني، برهم وفاجرهم، : (قوله: [قال املؤلف رمحه اهللا تعاىل
يشري الشيخ رمحه اهللا إىل الرد على الرافضة، حيث ). إىل قيام الساعة، ال يبطلهما شيء وال ينقضهما

ليه وسلم، وينادي مناد من ال جهاد يف سبيل اهللا حىت خيرج الرضى من آل حممد صلى اهللا ع: قالوا
وبطالن هذا القول أظهر من أن يستدل عليه بدليل، وهم شرطوا يف اإلمام أن يكون ! اتبعوه: السماء

مسعت رسول اهللا : معصوماً، اشتراطاً بغري دليل، بل يف صحيح مسلم عن عوف بن مالك األشجعي قال
حيبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، خيار أئمتكم الذين حتبوم و: (صلى اهللا عليه وسلم يقول

أفال ! يا رسول اهللا: قلت: وشرار أئمتكم الذين تبغضوم ويبغضونكم، وتلعنوم ويلعنونكم، قال
ال، ما أقاموا فيكم الصالة، أال من ويل عليه وال فرآه يأيت شيئاً من معصية اهللا، : ننابذهم عند ذلك؟ قال

، وقد تقدم بعض نظائر هذا احلديث يف اإلمامة، )ال يرتعن يداً من طاعتهفليكره ما يأيت من معصية اهللا، و
والرافضة أخسر الناس صفقة يف هذه املسألة؛ ألم جعلوا . إن اإلمام جيب أن يكون معصوماً: ومل يقل

، حممد فإم يدعون أنه اإلمام املنتظر! الذي مل ينفعهم يف دين وال دنيا! اإلمام املعصوم هو اإلمام املعدوم
بن احلسن العسكري الذي دخل السرداب يف زعمهم سنة ستني ومائتني أو قريباً من ذلك بسامراء، 

ويقيمون هناك يف أوقات عينوها ملن ! وقد يقيمون هناك دابة، إما بغلة وإما فرساً لريكبها إذا خرج
إىل ! أحد هناك يقاتلهمويشهرون السالح وال ! يا موالنا اخرج! يا موالنا اخرج: ينادي عليه باخلروج

؛ ألن )مع أويل األمر برهم وفاجرهم: (وقوله! غري ذلك من األمور اليت يضحك عليهم فيها العقالء
احلج واجلهاد فرضان يتعلقان بالسفر، فالبد من سائس يسوس الناس فيهما، ويقاوم العدو، وهذا املعىن 

  ].كما حيصل باإلمام الرب حيصل باإلمام الفاجر
  مع والطاعة لوالة األمر ما أقاموا الصالةوجوب الس

…  
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هذا يتعلق باإلمامة، وهي الوالية العامة، وذلك ألن أهل السنة يرون السمع والطاعة لألئمة، وقد تقدم 
أُولي اَألمرِ يا أَيها الَّذين آمنوا أَطيعوا اللَّه وأَطيعوا الرسولَ و: االستدالل على ذلك يف مثل قوله تعاىل

 كُمنامسع وأطع وإن جلد ظهرك وأخذ : (، ومثل قوله صلى اهللا عليه وسلم أليب ذر ]٥٩:النساء[م
عليكم بتقوى اهللا والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، : (، وقوله)مالك

خيار أئمتكم الذين حتبوم : (لويف هذا احلديث أنه صلى اهللا عليه وسلم قا). يقودكم بكتاب اهللا
تدعون هلم ويدعون لكم، عرب بالصالة عن الدعاء : ، يعين)وحيبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم

: قلنا: ويلعنونكم، قال(تدعون عليهم : ، يعين)وشرار أئمتكم الذين تبغضوم ويبغضونكم، وتلعنوم(



: ، أي)ال، ما أقاموا فيكم الصالة: قال(نبذ إليهم الطاعة، خنالفهم ون: يعين) أفال ننابذهم؟! يا رسول اهللا
ما داموا يقيمون فيكم الصالة، ويبنون املساجد، ويعينون األئمة واملؤذنني، ويرفع صوت األذان يف كل 
. وقت، وجيتمع املصلون ويؤدون الصالة مجاعة؛ وذلك ألن الصالة هي شعار اإلسالم، وشعار املؤمنني

ها تدل على وجوب السمع والطاعة لألئمة، ولو كان فيهم شيء من النقص، أو حصل فهذه األدلة وحنو
فيهم شيء من اخللل واملعصية؛ وذلك ألن االجتماع على األئمة فيه مصلحة لألمة؛ ألن ترك االجتماع 
والتفرق والفوضى واالختالف سبب للنهب والسلب، والضرب والقتل، فيكون الضعيف بة للقوي، 

فهذا هو .  من يأخذ له حقه، وال تكون هناك إقامة حدود، وال انتصار ملظلوم إال ذه الواليةوليس هناك
السبب يف أنه أمر بالسمع والطاعة لوالة األمور، بل حرص على أن يكون يف كل طائفة أمري يرجعون 

، أو كما قال، )إذا خرج ثالثة يف سفر أو برية فليؤمروا أحدهم: (إليه، حىت قال صلى اهللا عليه وسلم
  .وذلك حىت يرجعوا إليه ويستشريوه، كل ذلك حث لألمة على أن يسمعوا ويطيعوا لوالة أمورهم

  اإلمارة يف احلج
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…  
وقد تقدم شرح حقوق األئمة وما جيب هلم، ولكن ذكر هنا أن اجلهاد واحلج ماضيان مع األمراء أبراراً 

 وكما عمل بذلك السلف الصاحل، فكانوا حيجون ويكون كانوا أو فجاراً، كما وردت بذلك السنة،
أمري احلج أحد الوالة، وقد يكون سفيهاً، وقد يكون معه شيء من النقص والتقصري، وقد يؤخر الصالة 
عن وقتها، وقد يستمع شيئاً من اللهو وغناء القينات وحنو ذلك، وقد يتعاطى شيئاً من األشربة املكروهة 

صحلة مجعه هلؤالء احلجاج ومحايته هلم عن قطاع الطريق مصلحة كبرية ال كالنبيذ وحنوه، ولكن م
قبل مخسني أو ستني سنة : كانوا يف األزمنة املتقدمة من عهد اخللفاء إىل عهد قريب، أعين. يستهان ا

البد أن يكون للحج أمري، فكل أهل جهة حيج م أمري يتأمر عليهم، وإذا وصلوا إىل مكة تأمر على 
ع واحد يرجعون إليه، فأهل العراق حيجون مع أمري خاص م، حيميهم عن قطاع الطريق إىل أن اجلمي

يصلوا إىل مكة، وكذلك أهل الشام وأهل مصر وأهل اليمن وأهل خراسان وأهل البحرين، وأهل عمان 
افة قطاع وأهل املناطق النائية، فكان جيتمع أهل كل جهة مئات وألوف ويسريون مجيعاً، وال يتفرقون خم

الطريق، فإذا وصل هؤالء وهؤالء إىل مكة كان األمري واحداً، هو الذي يؤذن فيهم بوقت الوقوف يف 
عرفة، ويؤذن فيهم بوقت االنصراف من عرفة، ويؤذن فيهم بوقت رمي اجلمار، وكذلك بوقت اخلروج 

م األحكام ويعلمهم من مزدلفة، وهكذا، ويسريون إذا سار، ويرتلون إذا نزل، ويقتدون به، ويقيم هل
انتظر حىت : إذا رمى إمامك، يعين: مىت نرمي اجلمار؟ فقال: ويف حديث عن ابن عمر أنه سئل. املناسك



يرمي ذلك اإلمام، فإذا رمى فإن ذلك وقت الرمي، فدل على أم ال يبدءون برمي اجلمار إال إذا رمى 
وتقاربت الطرق وسفلتت، وقطع دابر قطاع ويف هذه األزمنة ملا أمنت البالد، . أئمتهم، هكذا كانوا

الطريق ونكبوا، ومل يبق هناك من يعترضهم، إال من ال يؤبه هلم، وصارت الطرق آمنة، أصبح الناس 
  احلافالت والسيارات: حيجون أفراداً، وجاءت هذه الناقالت اجلديدة
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إىل استصحاب األمري، وال أن والطائرت والبواخر وحنوها، فسهلت للناس الطرق، فأصبح ال حاجة 
جيتمعوا كلهم، فهذا هو السبب يف التساهل يف أمر الوالية، حىت يف املناسك أصحبوا يعرفون املناسك، 
ويعرفون أماكنها، وقد حددت وحدد أوقاا، وما أشبه ذلك، فلم يكن هناك ضرورة إىل إقامة أمري يف 

  .احلج
  مري وإن كان مقصراًضرورة اإلمارة يف اجلهاد وضرورة طاعة األ

…  
أما بالنسبة للجهاد فمعلوم أنه يستدعي أمرياً ذا حنكة ومعرفة بطرق السري، وكذلك بأوقات القتال 

ومبناسباته، فألجل ذلك ما كانوا يغزون إال ومعهم أمري قد جرب وقد جرب، وقد عرف الطرق وعرف 
ما دون : السرية- جيش خيرج للغزو القتال، وقد صارت له فطنة وجتربة قوية، فكانت كل سرية وكل

 فال خيرج إال ومعه أمري، فريفق بضعيفهم، ويزجر متخلفهم، وينتظر -الثالمثائة، واجليش ما فوق ذلك
منقطعهم، هذا ملا كان السري يف ذلك الوقت على الرواحل اليت كان سريها بطيئاً، وكانوا حيتاجون إىل 

 واحداً عليهم، مث هو الذي حيدد هلم وقت القتال، وكذلك يعني أن يتأنوا يف سريهم، فكانوا البد يؤمروا
هلم األماكن اليت يقيمون فيها، ويقسمهم أقساماً، وجيعل ميمنة وميسرة، وقلباً، ويؤجج فيهم باحلملة 

مل يكن بد من أن يكون ذلك األمري ذا . على القتال عندما يأذن هلم، وينصب هلم الرايات واألعالم
ن عند األمري شيء من اخللل، أو معه نقص أو عيب، أو يقترف شيئاً من املعاصي، أو جتربة، وقد يكو

: يترك شيئاً من الطاعات، ولكن ال يكون ذلك العمل الذي يعمله كفراً؛ لقوله عليه الصالة والسالم
لوا معهم فال تسمعوا وال تطيعوا وال تقات: ، يعين)إال أن تروا كفراً بواحاً، عندكم فيه من اهللا برهان(

واحلال هذه، فأمر بأن يقاتل مع هؤالء ولو كانوا ذوي معصية أو خلل أو نقص، وبكل حال فقد أمرنا 
إا تغريت األحوال، ولكن مع ذلك البد : ويف هذه األزمنة قد يقال. بأن جناهد معهم، ونصرب عليهم

  لكل غزو أو لكل مرابطني من رئيس يرأسهم، ميتثلون إرشاداته وأوامره،
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. ويقفون إذا أوقفهم ويرابطون، وال ينصرف أحد منهم إال بعدما يأذن له، فهذه األمور البد من اعتبارها
خفت تلك األمور اليت كانت قدمياً؛ وذلك ألن األسلحة تغريت عما كانت : يف هذه األزمنة قد يقال

سهام وما أشبهها، وأما اآلن عليه، فقد كان القتال قدمياً مواجهة بالسيف وبالرمح، وبالنبال وال
فاألسلحة قد يكتفى بإرساهلا من بعيد، كالصواريخ والقنابل وما أشبهها، ولكن بكل حال ال نزال حباجة 
إىل أمري يطاع يف مثل هذه األمور، هذا هو السر يف األمر بطاعة الوالة، ويف األمر باحلج معهم والغزو 

  . من النقصمعهم، ولو كان معهم شيء من اخللل، أو شيء
  حصر الرافضة لإلمامة يف اثين عشر إماماً

…  
إن املؤلف أتى ذا الكالم رداً على الرافضة، وذكر أن الرافضة يعتقدون أنه ال جياهد : يقول الشارح

أحد إال مع إمام معصوم، وال حيج إال مع إمام معصوم، وهم ال يزالون على هذه العقيدة إىل يومنا هذا، 
صلون خلفنا؛ ألم يرون أن الصالة ال تصح إال خلف معصوم، أو خلف من يتمسك لدرجة أم ال ي

معلوم أن الرافضة اعتمدوا أن أئمتهم الذين يرجعون إليهم من أهل البيت، وهم ! بعقيدة ذلك املعصوم
 أيب اثنا عشر، وقد انقطعوا، وأوهلم اإلمام علي ، ويف نظرهم أنه هو اإلمام الذي له اإلمامة، وأن خالفة

وكذلك خالفة عمر وعثمان ، ويدعون أم أخذوا ما ال يستحقونه، ! ألنه مغتصب للخالفة! بكر باطلة
وكذلك خيونون الصحابة الذين بايعوهم وأقروهم هذه املدة، مع أن من ! ويسبوم ويدعون أم ظلمة

سن ، مث بعد احلسن مث جيعلون بعد علي احل. بينهم علياً وأبناء علي رضي اهللا عنه، فهذا معتقدهم
احلسني، مث علي بن احلسني وهو زين العابدين، مث حممد الباقر ، مث جعفر الصادق ، مث علي الرضا إىل 

  .آخرهم وهو حممد بن احلسن العسكري
  السرداب ومهدي الرافضة

…  

)٣/٩٤(  

  

حد منهم خيلفه ملا أن احلسن العسكري مل يكن له أوالد وكان عندهم أن اإلمامة يف ذرية علي، كل وا
ال ميكن : ولده، فلم يكن للحسن العسكري ولد، فلما تويف ومل يكن له ولد أوحى إليهم الشيطان وقال

الثاين عشر من أئمتهم هو حممد بن احلسن : أن ينقطع األمر، وأن ال يكون هلم أوالد خيلفوم، فإذاً
نه دخل وهو طفل عندما ولد، أو يدعون أ! دخل سرداب سامراء والبد أن خيرج! العسكري ، أين هو؟

بعد ما ترعرع، وأنه ال يزال يف ذلك السرداب، وأم ينتظرونه من سنة مائتني وستني أو حنوها، وهم 
ال تصلح الدنيا إال بإمام، والبد أن يكون ذلك اإلمام معصوماً، وأن : ليس هلم إمام، مع أم يقولون



سني ، مث ذرية زين العابدين، مث ذرية الصادق والباقر اإلمامة ال خترج عن ذرية علي ، مث ذرية احل
إن : وأهل العلم واملؤرخون يقولون. والرضا وحنوهم إىل احلسن ، فالبد أن يكون للحسن ولد خيلفه

احلسن العسكري مل خيلِّف وإنه مات وليس له ولد، لكن هؤالء ملا كانت العقيدة راسخة عندهم وأن 
إن له ولداً، ولكنه دخل هذا السرداب، مث البد أن خيرج :  وقالنسله ال ينقطع جاءهم الشيطان

وكانوا يف ! واآلن له حنو ألف ومائة ومخسني سنة، وهم ال يزالون ينتظرونه. فانتظروه، فصاروا ينتظرونه
وليس عنده أحد، ! اخرج يا موالنا! اخرج يا موالنا: تلك املدة القدمي يجلسون واحداً ينتظره، ويصيح

وا عند طرف السرداب فرساً، وجعلوا عليها سرجاً، وجعلوا مع احلراس الذين حيرسوا سيوفاً وقد جعل
ويدعون أنه سوف خيرج ويركب الفرس، ويذهب إىل مكام، ويقتل أعداءهم ! حىت حيمونه إذا خرج

ريقة كما يزعمون، وينتصر هلم ممن خالفهم، وال يزالون منذ ألف ومائة ومخسني سنة وهم على هذه الط
قبل مخسة أشهر أو حنوها جاءنا بعض اإلخوان ومعه أوراق أخذها من الشيعة الذين أسروا يف ! إىل اليوم

حرب اخلليج، وأودعوا يف السجون، فوجدوا معهم أوراقاً كلها غلو ومبالغة يف التشيع، وإذا بواحدة 
  اإلمام علي ،: من األوراق فيها ذكر األئمة االثين عشر

)٣/٩٥(  

  

واإلمام حممد بن احلسن العسكري عجل اهللا خبروجه، : ام احلسن ، واإلمام احلسني ، إىل أن قالواإلم
 يذكر -يف القرن الثامن-ويف وقت الشارح ! فال يزالون يؤملون أنه سوف خيرج، وال يزالون ينتظرونه

 يزالون ينتظرونه كما أم جيعلون عند السرداب فرساً، واآلن ال أدري هل استبدلوا بالفرس سيارة أو ال
وال شك أن هذا غاية احلمق وغاية الضالل، وملا ذكر ابن القيم رمحه اهللا يف آخر . اهللا أعلم! كانوا
املنار املنيف حالتهم، وأن حممد بن احلسن العسكري هو منتظرهم، وأم ال يزالون ينتظرونه : كتاب

بزعمكم ما آنا فعلى عقولكم العفاء فإنكم ما آن للسرداب أن يلد الذي محلتموه : أنشد قول الشاعر
ما آن أن خيرج هذا ! هذا السرداب الذي حترسونه ما آن له أن يلد ولدكم؟: ثلثتم العنقاء والغيالنا أي

ومىت خيرج هذا الولد ! والبد للحامل أن تلد، فمىت يلد هذا السرداب؟! الولد الذي جعلتموه حامالً به؟
يشترطون أن يكون للدنيا .  شك أن هذا هو غاية السفه، وغاية الضاللةوال! الذي جعلتموه حامالً به؟

إمام معصوم، ويزعمون أن الدنيا ال ختلو من إمام معصوم، وأن ذلك اإلمام هو الذي يدبر أمور الناس، 
 اخلميين -قريباً-وملا استوىل عليهم . إمامكم يا معشر الرافضة مل ينفعكم منذ ألف ومائة ومخسني سنة

العسكري ، : ننتظر أن خيرج املنتظر الذي هو املهدي املنتظر يعين: آية اهللا اخلميين قالوا له:  مسوهالذي
حنن خنلفه حىت خيرج، حنن نعمل وندبر األمور، فخدعهم بذلك، وادعوا أنه خليفة عن : إنه قال: يقولون

عتاد، كما ذكر لنا كثري ممن املهدي املنتظر، فصاروا يعظمونه ويطيعونه ويقدسونه تقديساً خيرج عن امل



صحبهم، أنه عندهم كأنه رسول، بل قد يشرع هلم ويأمرهم بأوامر ال يأمر ا إال الرسل، أو من يتلقى 
وبكل حال فقد خالفوا يف هذا األمر، وهو أم ال يطيعون لألئمة، وألجل هذا فإم يف كل . عن الرسل

  ا خيرجون عن الطاعة، وينبذوا ويقاتلون األئمة واخللفاء،زمان ال يثبتون خلف أئمة الزمان، بل كثرياً م

)٣/٩٦(  

  

ويفعلون ذلك كثرياً، إىل أن جاء هذا الوقت الذي تفرقت فيه الواليات، واستقلت كل دولة يف جانبها 
ويف جهتها، فصار كل من توىل بلداً مسوه رئيساً وسيداً وزعيماً، وصار يتصرف فيمن توىل عليه من 

  .من غريهمرافضة أو 
  ]٥٨[شرح العقيدة الطحاوية 

جيب اإلميان باملالئكة، ولإلميان م مثرات كثرية، السيما اإلميان باملالئكة احلفظة، وذلك أن املرء يراقب 
  .اهللا وينتهي عن اإلمث إذا استشعر من معه من مالئكة اهللا

  اإلميان باملالئكة وما وكلوا به من أعمال
…  

)٣/٩٧(  

  

: قال تعاىل). ونؤمن بالكرام الكاتبني، فإن اهللا قد جعلهم علينا حافظني: (قوله: [محه اهللاقال الشارح ر
 نيظافلَح كُملَيإِنَّ عو * بِنياماً كَاترلُونَ * كفْعا تونَ ملَمعلَقَّى : ، وقال تعاىل]١٢-١٠:االنفطار[يتإِذْ ي

نعنيِ ومالْي نع انلَقِّيتالْم يدالِ قَعمالش  * يدتع يبقر هيلٍ إِالَّ لَدقَو نظُ ملْفا يوقال ]. ١٨-١٧:ق[م
أَم يحسبونَ : ، وقال تعاىل]١١:الرعد[لَه معقِّبات من بينِ يديه ومن خلْفه يحفَظُونه من أَمرِ اللَّه : تعاىل

رس عمسا ال نونَ أَنبكْتي هِميا لَدلُنسرلَى وب ماهوجنو موقال تعاىل]. ٨٠:الزخرف[ه : قنطا ينابتذَا كه
إِنَّ رسلَنا يكْتبونَ ما : ، وقال تعاىل]٢٩:اجلاثية[علَيكُم بِالْحق إِنا كُنا نستنِسخ ما كُنتم تعملُونَ 

يتعاقبون فيكم مالئكة : (ويف الصحيح عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال]. ٢١:سيون[تمكُرونَ 
بالليل ومالئكة بالنهار، جيتمعون يف صالة الصبح وصالة العصر، فيصعد إليه الذين كانوا فيكم، فيسأهلم 

 ، ويف)أتيناهم وهم يصلون، وفارقناهم وهم يصلون: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: وهو أعلم م
، وجاء )إن معكم من ال يفارقكم إال عند اخلالء وعند اجلماع، فاستحيوهم وأكرموهم: (احلديث اآلخر

اثنان عن اليمني وعن الشمال يكتبان األعمال، صاحب اليمني يكتب احلسنات، وصاحب : يف التفسري
، فهو بني أربعة الشمال يكتب السيئات، وملكان آخران حيفظانه وحيرسانه واحد من ورائه وواحد أمامه



يحفَظُونه من : وقال عكرمة عن ابن عباس . أمالك بالنهار، وأربعة آخرين بالليل بدالً حافظان وكاتبان
 رِ اللَّهمالئكة حيفظونه من بني يديه ومن خلفه، فإذا جاء قدر اهللا خلوا عنه]: ١١:الرعد[أَم...... .[  

  اإلميان باملالئكة من اإلميان بالغيب
…  

)٣/٩٨(  

  

نؤمن بالكرام الكاتبني وباملالئكة احلافظني كما أخربنا اهللا، وإن كنا ال نراهم، فاإلميان م من أمر 
. الغيب؛ وذلك ألن اهللا تعاىل أخرب عن أشياء غيبية فنحن نصدق ا ونقبلها، ويكون لتصديقنا آثار

دهم أو يقوم أحدهم أمامنا أو خلفنا أو فاملالئكة خملوقون كما أخربنا اهللا، وإن كنا ال نراهم، جيلس أح
عن جانبينا فال نراه، كما أخربنا أيضاً بأن الشياطني يكونون معنا وال نراهم، بل أخرب بأن الشيطان 

فاإلميان باملالئكة من اإلميان بالغيب . يالبس اإلنسان، وجيري منه جمرى الدم، ويوسوس يف صدور الناس
، وذلك ألنه إميان ]٣-٢:البقرة[الَّذين يؤمنونَ بِالْغيبِ * هدى للْمتقني : الذي مدح اهللا أهله بقوله تعاىل

بشيء خفي، ولكن العمدة فيه خرب اهللا تعاىل، وخرب اهللا صدق وحق، وكذلك خرب الرسل فنؤمن مبا 
نلتفت إىل أخربوا به ونتقبله، وإن كان ذلك خالف ما نألفه ونعرفه، وإن أنكر ذلك من أنكره، فال 

فالذين أنكروا وجود الشياطني أو أنكروا وجود املالئكة، أو أنكروا األرواح، أو . إنكار من أنكر
أنكروا وجود اجلن، أو حنو ذلك؛ هؤالء بال شك مل يتسع فهمهم لألمور الغيبية، وال لألخبار السماوية، 

ال يؤمنون إال مبا أدركوه باإلحساس، وال للقدرة اإلهلية، فألجل ذلك مل يتجاوزوا ما يدركونه باحلس، ف
  .فهؤالء إميام ناقص

  وظيفة املالئكة الكرام الكاتبني
…  

)٣/٩٩(  

  

كراماً كَاتبِني * وإِنَّ علَيكُم لَحافظني : واحلاصل أن الكالم على املالئكة الكرام الكاتبني، قال اهللا تعاىل
ونحن : وكذلك قوله تعاىل. يكتبون أعمالكم: نيحيفظونكم، وكاتب: حافظني] ١١-١٠:االنفطار[

 رِيدلِ الْوبح نم هإِلَي بأَقْر * يدالِ قَعمالش نعنيِ ومالْي نع انلَقِّيتلَقَّى الْمتلٍ إِالَّ * إِذْ يقَو نظُ ملْفا يم
 يدتع يبقر هيامللكان اللذان يكتبان احلسنات والسيئات، مها : ، الرقيب والعتيد]١٨-١٦:ق[لَد

أحدمها عن اليمني يكتب احلسنات، والثاين عن الشمال يكتب السيئات، وذكروا أن الذي على اليمني 



ال تكتبها رجاء أن يتوب ويستغفر، فإذا استمر : أمري على الذي على الشمال، فإذا عمل سيئة قال له
ها صاحب اليمني عشر حسنات، كما ورد ذلك يف احلديث عليها كتبت سيئة، وإذا عمل احلسنة كتب

فهؤالء هم احلفظة لألعمال ولألقوال، يكتبون كل ما يتكلم به، ما يلْفظُ من قَولٍ . ويف القرآن
فما من لفظة يتلفظ ا إال وتكتب يف سجل هؤالء املالئكة كتابة اهللا أعلم ا، قد تكون ] ١٨:ق[

وكذلك يكتبون كل . ها، فلهم قدرة على الكتابة ولو كانت ما كانتباألحرف، وقد تكون بغري
كل ما تفعلونه وكل ما : ، أي]١٢:االنفطار[يعلَمونَ ما تفْعلُونَ : األعمال، ولذلك وصفهم بقوله تعاىل

وكيف يكتبون أعمال القلب؟ يطلعهم اهللا على . خيطر ببال أحدكم، أو يدور يف خياله فإنه مكتوب
لقلوب، فاألعمال اليت تكنها القلوب يثاب عليها العبد أو يعاقب، فيثاب مثالً على النصيحة، أعمال ا

ويعاقب على احلسد والغل والغش، وهو من األعمال القلبية، ويثاب على اإلميان الذي هو التصديق 
ئكة تكتبها اجلازم، ويعاقب على النفاق الذي هو الشك والريب، وهي من أعمال القلوب، فالبد أن املال

  .احلفظة لألعمال: ، فهؤالء هم الكتبة، ويسمون أيضاً]١٢:االنفطار[يعلَمونَ ما تفْعلُونَ : لقوله
  وظيفة املالئكة احلافظني

…  

)٣/١٠٠(  

  

وهناك مالئكة حيفظون العبد عن األخطار واألضرار اليت يتعرض هلا، حىت يأيت األمر الذي قدره اهللا 
لَه معقِّبات من بينِ يديه ومن خلْفه : وهم املذكورون يف سورة الرعد يف قوله تعاىلفيخلون بينه وبينه، 

 رِ اللَّهأَم نم هفَظُونحم خيلون : أي] ١١:الرعد[يحيفظونه بأمر اهللا، فإذا جاء األمر الذي قدره اهللا فإ
فإم يدفعون عنه الشرور، ويدفعون عنه األضرار، بينه وبينه، أما األمور اليت مل يقدرها اهللا عليه 

ملكان عن اليمني وعن الشمال حيفظون : ويدفعون عنه االعتداءات اليت ما كتبها اهللا تعاىل، فهم أربعة
أعماله، وملكان أمامه وخلفه حيفظون جسده مما مل يكتب عليه، فيبيت بني أربعة، ويظل بني أربعة، 

ويف احلديث الذي . بعة بالليل وأربعة بالنهار، وهؤالء هم الذين يتعاقبونأر: فيوكل بكل إنسان مثانية
يتعاقبون فيكم مالئكة بالليل ومالئكة بالنهار، وجيتمعون يف صالة العصر وصالة الفجر، فيعرج : (تقدم

أتيناهم وهم يصلون، وتركناهم وهم : كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: الذين باتوا فيكم فيسأهلم رم
، فهذا من حفظ اهللا تعاىل ألعمال عباده، فاهللا تعاىل قادر على أن حيفظ كل أعمال العباد بدون )نيصلو

إين ظلمت، أو إين ما عملت : وكيل وبدون كتابة، ولكنه أراد بذلك قيام احلجة على العبد حىت ال يقول
اقْرأْ : ه، ويقال لهحسناته وسيئات: كذا وكذا، بل جيد ما عمله كله مدوناً، فينشر له سجل بأعماله

  ].١٤:اإلسراء[كتابك كَفَى بِنفِْسك الْيوم علَيك حِسيباً 



  كل إنسان وكل به قرين من اجلن وقرين من املالئكة
…  
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قال رسول اهللا صلى اهللا : وروى مسلم واإلمام أمحد عن عبد اهللا قال: [قال املؤلف رمحنا اهللا تعاىل وإياه
وإياك يا : ما منكم من أحد إال وقد وكل به قرينه من اجلن وقرينه من املالئكة، قالوا: (معليه وسل

، الرواية بفتح امليم من )وإياي، ولكن اهللا أعانين عليه فأسلم، فال يأمرين إال خبري: رسول اهللا؟ قال
)(، ومن رواه )فأسلموانقاد يل يف أصح فاستسلم: برفع امليم فقد حرف لفظه، ومعىن فأسلم أي) فأسلم 

إن الشيطان صار مؤمناً فقد حرف معناه فإن : ، ومن قال)فال يأمرين إال خبري: (القولني؛ وهلذا قال
: حفظهم هلم من أمر اهللا، أي: قيل] ١١:الرعد[يحفَظُونه من أَمرِ اللَّه : ومعىن. الشيطان ال يكون مؤمناً

وقد ثبت بالنصوص املذكورة أن ). حيفظونه بأمر اهللا: (أاهللا أمرهم بذلك، يشهد هلذا قراءة من قر
املالئكة تكتب القول والفعل، وكذلك النية؛ ألا فعل القلب، فدخلت يف عموم يعلَمونَ ما تفْعلُونَ 

إذا هم عبدي بسيئة فال : قال اهللا عز وجل: (، ويشهد لذلك قوله صلى اهللا عليه وسلم]١٢:االنفطار[
 فإن عملها فاكتبوها عليه سيئة، وإذا هم عبدي حبسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، فإن تكتبوها عليه،

ذاك عبدك يريد أن : قالت املالئكة: (، وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم)عملها فاكتبوها عشراً
له حسنة، إمنا ارقبوه، فإن عملها فاكتبوها مبثلها، وإن تركها فاكتبوها : يعمل سيئة وهو أبصر به، قال

احلديث الذي بدأ به الشارح فيه بيان أن ]. ، خرجامها يف الصحيحني واللفظ ملسلم)تركها من جرائي
اإلنسان موكل به مالئكة يأمرونه باخلري، وهناك شياطني يأمرون الناس بالشر، يسمى هذا قرين وهذا 

إن للشيطان : ( بعض األحاديثقرين، اجلين الذي هو الشيطان قرين سوء، وامللك قرين خري، ورد يف
. ، أو كما يف احلديث)بقلب اإلنسان ملة، وللملك ملة، فلمة الشيطان إيعاد بالشر، وملة امللك إيعاد باخلري

  إبليس من أهل النار، ومن املعذبني بالنار، وهو خملوق من النار، والشياطني خلقوا من
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نة، وأقسم أن يغوي جنس اإلنسان، وأن حيرص على أن النار، فأقدم على العذاب، وأقدم على اللع
وألضلَّنهم وألمنينهم * َألتخذَنَّ من عبادك نصيباً مفْروضاً : خيرجهم من اإلميان، أقسم بذلك وقال

نَّ خريغفَلَي مهنرآلمامِ وعآذَانَ اَألن كُنتبفَلَي مهنرآلمو فَقَد اللَّه وند ناً ميلطَانَ ويذْ الشختي نمو اللَّه لْق
فهذا ]. ١٢٠-١١٩:النساء[يعدهم ويمنيهِم وما يعدهم الشيطَانُ إِالَّ غُروراً * خِسر خسراناً مبِيناً 



ل به أو سلط عليه شيطان، ووكل به الشيطان عدو لإلنسان، ليس من جنس بين آدم أحد إال وقد وك
: الصحابة سألوا النيب صلى اهللا عليه وسلم فقالوا. ملك، فامللك يأمره باخلري، والشيطان يأمره بالشر

نعم، ولكن الشيطان الذي وكل بالنيب : هل وكل بك ملك وشيطان؟ قال: أنت يا رسول اهللا مثلنا يعين
أنه : ، وليس معناه)عانين اهللا عليه فأسلم، فال يأمرين إال خبريأ: (صلى اهللا عليه وسلم أعانه عليه، فقال

أصبح مسلماً، بل املراد أنه أذعن واستسلم، ومل يعد يأمر إال باخلري؛ وذلك ألن اهللا تعاىل عصم نبيه 
صلى اهللا عليه وسلم عن أن يتسلط عليه الشيطان، فأعانه عليه، كما أن اهللا تعاىل سخر الشياطني 

والشياطني كُلَّ بناٍء :  أنبياء اهللا تعاىل، وذللهم له، فصاروا يعملون عنده، يقول تعاىللسليمان أحد
سخرهم اهللا لسليمان، وأما نبينا عليه الصالة ] ٣٨-٣٧:ص[وآخرِين مقَرنِني في اَألصفَاد * وغَواصٍ 

 أما جنس بين آدم فكل إنسان البد أن والسالم فذلل اهللا له ذلك الشيطان فلم يعد يأمره إال خبري،
يتسلط عليه هذا الشيطان ويوسوس له، فإذا رزقه اهللا اإلميان، ورزقه قوة اليقني، فإن تلك الوساوس 
اليت يوسوس ا ال تبقى يف قلبه، وال يصدق ا، بل ينكرها ويدفعها، وهذا حقيقة املؤمن الصحيح 

   قرينه يثبته، ويذكره،اإلميان، مث يعوضه اهللا أن امللك الذي هو
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وينشطه، ويدفعه ويدعوه إىل اخلري، وحيثه عليه، فيقوى اجلانب اإلمياين، وإذا قوي اجلانب اإلمياين عزم 
على األعمال الصاحلة، وترك األعمال السيئة، فهذا هو املؤمن القوي، أما الذي إميانه ضعيف فإن 

لبه، وتصده عن اهلدى، وتوقعه يف الردى، وال يطيع نصح الشيطان يتقوى عليه، وتتمكن وسوسته من ق
الناصحني، وال ينيب إىل ملة امللك، وال يلتفت إليها، فيبقى بعيداً عن اخلري، مقبالً على الشر، فهكذا كل 
إنسان إما أن يكون إميانه ضعيفاً فيقوى عليه قرين السوء وهو الشيطان، وإما أن يكون إميانه قوياً فيقوى 

والقوة والضعف ليست بالقوة البدنية، ولكنها القوة اإلميانية، القوة قوة . رين اخلري وهو امللكعليه ق
اإلميان، كون اإلميان راسخاً يف القلب، إذا جاءته وساوس الشيطان اضمحلت، وإذا جاءته تثبيتات 

ون ولياً هللا، من امللك متكنت وقويت، فهذا هو السبب يف انقسام الناس إىل من يكون عدواً هللا ومن يك
يكون ولياً للشيطان ومن يكون ولياً للرمحن، فأولياء الرمحن هم الذين أطاعوا اهللا تعاىل، وأطاعوا رسله، 
وصارت املالئكة الذين معهم يرشدوم إىل اخلري، فيتبعوم، وأولياء الشياطني هم الذين استحوذ عليهم 

  .الشيطان فأنساهم ذكر اهللا
  احلفظةاإلميان باملالئكة 

…  
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جنس املالئكة، فيكون اإلنسان معه مالئكة يدعونه إىل : اإلنسان معه ملك، ومعه شيطان، واملراد بامللك
املالئكة الذين حيفظونه هم الذين يقول . اخلري وحيثونه عليه، ومالئكة حيفظونه، ومالئكة يكتبون أعماله

وفسرها بعض ] ١١:الرعد[يه ومن خلْفه يحفَظُونه من أَمرِ اللَّه لَه معقِّبات من بينِ يد: اهللا فيهم
حيفظونه بأمر اهللا امتثاالً ألمر اهللا تعاىل، فإذا جاء القدر الذي قدر : حيفظونه بأمر اهللا، أي: املفسرين بقوله

ئات واحلسنات، ومسعنا مث هؤالء املالئكة الذين هم احلفظة يكتبون السي. اهللا عليه خلوا بينه وبينه
احلديث املشهور يف الصحيح، الذي أخرب النيب صلى اهللا عليه وسلم فيه أن من كرم اهللا وفضله الواسع 
على عباده، أن الذي يهم حبسنة وال يعملها يكتبها اهللا حسنة، والذي يهم ا ويعملها يكتبها عشراً، 

ا هم بالسيئة وعملها كتبها اهللا سيئة واحدة بدون والذي يهم بسيئة وال يعملها يكتبها اهللا حسنة، وإذ
مضاعفة، وإذا رزقه اهللا توبة منها حميت عنه لتوبته، وإذا أصر عليها وعمل سيئة إىل جانب سيئة وإىل 

جانب سيئات أخرى تكاثرت عليه، وتراكمت عليه، وأصبح مثقالً بالسيئات، ولكن قد أخرب اهللا تعاىل 
، وقال ]١١٤:هود[إِنَّ الْحسنات يذْهبن السيئَات : ها باحلسنات، فقال تعاىلبأنه ميحوها بالتوبة وميحو
مىت وقعت يف سيئة فأتبعها حبسنة، إما : يعين) وأتبع السيئة احلسنة متحها: (النيب صلى اهللا عليه وسلم

حلديث، وبينوا املراد وقد تكلم العلماء على هذا ا. حسنة التوبة وإما حسنة العمل الصاحل وإما غري ذلك
منه، وأطالوا الكالم يف ذلك، وملخص ما ذكروا أن الذي يهم حبسنة مث يتركها عجزاً أو تعباً أو حنو 

ذلك يكتبها اهللا له حسنة وإن مل يعملها، هم مثالً بأن يتصدق على مسكني، ولكن مل جيد يف ذلك الوقت 
ها له حسنة، هم مثالً أن يقوم يف آخر الليل شيئاً، وفاتت حاجته، يكتب اهللا له كأنه تصدق، يكتب

  للصالة، ولكن غلبه النوم، أو الكسل، أو
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التعب، ومل يتيسر له القيام، يكتب اهللا له كأنه قام، ويكتب له بذلك حسنة، فإذا يسر اهللا له فتصدق أو 
 منه سبحانه، فيكتب صلى أو صام، أو جاهد، أو ذكر اهللا، أو قرأ فإن احلسنة بعشر أمثاهلا، فضالً

الدرهم بعشرة دارهم، وتكتب الركعة بعشر ركعات، واملراد ذا يف األوقات العادية، وقد تضاعف 
أضعافاً أخرى يف أوقات أخرى، هذا بالنسبة للحسنات، أما بالنسبة للسيئات فإذا هم بالسيئة ولكن 

على قلبه، وآثارها على سريته، وآثارها يف تذكر أا سيئة، وتذكر عقوبتها، وتذكر اإلمث، وتذكر آثارها 
، فهذا يكتب له )إمنا تركها من جرائي: (دنياه وآخرته، فعند ذلك تركها من جراء اهللا، يقول يف احلديث

حسنة، ما عمل سيئة، وال عمل حسنة، ولكنه هم بسيئة مث تذكر فخاف اهللا تعاىل فتركها، يكتب له ذا 
أما إذا غلبته نفسه وعمل تلك السيئة كتبها اهللا مبثلها، ).  تركها من جرائيإمنا: (الترك حسنة، يقول اهللا



والسيئات تتراكم، سيئات النظر، وسيئات السمع، وسيئات الكالم، وسيئات األكل والشرب، 
أما إذا . وسيئات املكاسب، ال شك أا تتراكم، وبكل حال فإذا عملها كتبها اهللا مبثلها حىت يتوب منها

زاً، فبال شك أنه يأمث على نيته، فلو مثالً هم بزنا، وبذل األسباب، وجاء إىل املكان الذي هو تركها عج
معد للزنا أو حنو ذلك، وحاول فتح األبواب، وحاول الصعود مع السالمل أو مع احليطان، ولكنه مل جيد 

لك ألنه ما تركها منفذاً، أو عثر عليه احلرس، وقبضوا عليه وطردوه؛ فمثل هذا جيازى على فعله؛ وذ
خوفاً من اهللا، وإمنا تركها عجزاً، وكذلك لو هم بسرقة ولكنه ما قدر، حاول أن يكسر األبواب، حاول 

أن يفتح األقفال ولكنه ما قدر على ذلك، فهذا تكتب عليه سيئة، وكذلك لو هم حبسنة ولكن دعته 
 على تركه للحسنة، وال يكتب له حسنة، نفسه إىل تركها اوناً ليس عجزاً، فمثل هذا أيضاً قد ال يثاب

احلديث هذا خمصوص مبا إذا ترك السيئة خوفاً من اهللا، : إذاً). مل يكتب عليه شيء: (ويف بعض الروايات
  وترك احلسنة عجزاً عنها
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:  قالوقد ورد يف احلديث أن النيب صلى اهللا عليه وسلم. أو لعدم توافر أسباا، وإال فقد جيازى مبا نوى
، يصل ) فهو يعمل يف ماله بعلمه-علماً دينياً: يعين-رجل آتاه اهللا ماالً وعلماً : إمنا الدنيا ألربعة(

الرحم، ويتصدق على ابن السبيل، وينفق يف اجلهاد، وينفق يف وجوه اخلري، ويبين املساجد واملدارس، 
بأرقاها، نفعه علمه يف تصريف : عيني) يعمل بعلمه يف ماله، فهذا بأفضل املنازل: (وينشر العلم، قال

لو أن يل مثل مال فالن لعملت فيه مثل : ورجل آتاه اهللا علماً ومل يؤته ماالً فهو يقول: (قال. ماله
، أعطاه اهللا العلم فيتمىن أن يكون له مال حىت يصل األرحام، وحىت يعطي األقارب، وحىت )عمله

اء السبيل، وحىت جيهز الغزاة، وحىت ينفق يف وجوه الرب، يتصدق على الفقراء واملساكني، وحىت يعطي أبن
ورجل آتاه اهللا ماالً : (قال). فهو بنيته وقصده، ومها يف األجر سواء: (يقول النيب صلى اهللا عليه وسلم

، حرمه اهللا من العلم، ورزقه اهللا أمواالً، فهو ينفقها يف املعاصي، ينفقها يف كل معصية، )ومل يؤته علماً
يف الزنا ويف :  يف قطيعة الرحم، وينفقها يف القتل، وينفقها يف املالهي، وينفقها يف املعاصي بأنواعهاينفقها

الغناء ويف كذا وكذا، ينفقها فيما يبعده من اهللا؛ ألنه ما عنده علم، وال عنده معرفة مبآل هذا املال، وال 
، ولكن يتمىن أن )اهللا ماالً، ومل يؤته علماًرجل مل يؤته : (قال. مبا يكسب فيه األجر، فهذا بأخبث املنازل

لقطعت : ، يعين)لو كان يل مثل مال فالن لعملت فيه مثل عمله: يقول(يكون له مال مثل ذلك اجلاحد، 
الطريق، ولسافرت إىل املعاصي، ولصرفته يف األغاين ويف آالت اللهو، ولفعلت وفعلت، يتمىن؛ ألنه ما 

، فأخذنا من هذا أن )فهما يف الوزر سواء: (النيب صلى اهللا عليه وسلمعنده علم، وما عنده مال، يقول 
من نوى الشر وإن مل يعمله وحرص عليه فإنه جيازى على نيته، فليس كل من نوى الشر وتركه يثاب، 



  .إمنا يثاب إذا تركه هللا وخوفاً من اهللا
  ]٥٩[شرح العقيدة الطحاوية 
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ل بقبض األرواح، واألرواح من خملوقات اهللا، وال يعلم حقيقتها إال اهللا، جيب اإلميان مبلك املوت املوك
  .وقد تكلم العلماء على كثري من املسائل املتعلقة بالروح مستضيئني باألدلة من الكتاب والسنة

  اإلميان مبلك املوت
…  

قُلْ : قال تعاىل). ونؤمن مبلك املوت املوكل بقبض أرواح العاملني: (قوله: [قال الشارح رمحه اهللا تعاىل
، وال تعارض هذه اآلية ]١١:السجدة[يتوفَّاكُم ملَك الْموت الَّذي وكِّلَ بِكُم ثُم إِلَى ربكُم ترجعونَ 

اللَّه يتوفَّى : ىل، وقوله تعا]٦١:األنعام[حتى إِذَا جاَء أَحدكُم الْموت توفَّته رسلُنا وهم ال يفَرطُونَ : قوله
اَألنفُس حني موتها والَّتي لَم تمت في منامها فَيمِسك الَّتي قَضى علَيها الْموت ويرسلُ اُألخرى إِلَى أَجلٍ 

؛ ألن ملك املوت يتوىل قبضها واستخراجها، مث يأخذها منه مالئكة الرمحة أو ]٤٢:الزمر[مسمى 
مالئكة العذاب، يتولوا بعده، كل ذلك بإذن اهللا وقضائه وقدره وحكمه، فصحت إضافة التويف إىل 

هذا أيضاً من عقيدة أهل السنة، وهو داخل يف اإلميان باملالئكة، اإلميان مبلك املوت الذي ]. كل حبسبه
قُلْ يتوفَّاكُم ملَك : السجدةوكله اهللا تعاىل بقبض األرواح، وقد ذكره اهللا تعاىل يف هذه اآلية يف سورة 

 كِّلَ بِكُمي والَّذ تووقد ورد يف األحاديث ما يدل على أن الذي يقبض األرواح ]١١:السجدة[الْم ،
ال : كيف يقبض أرواح العامل يف شرق األرض ويف غرا وهو واحد؟ نقول: ملك واحد، وقد تقول

. يها، وميكن أن ملك املوت معه أعوان يقبضون تلك األرواحينايف ذلك قدرة اهللا تعاىل اليت أقدره عل
ال شك أن اإلنسان مركب من جسد وروح، جسد وهو هذا اللحم والعظم وحنوه، وروح : ونقول

وهي اليت تسري يف هذا اجلسد حىت يعيش وحىت يتحرك، فما دامت هذه الروح يف هذا اجلسد فإنه 
  ا اجلسد بقي ميتاً جثة ال حركة به،قابل للحركة، وإذا خرجت هذه الروح من هذ

)٣/١٠٨(  

  

فهذه الروح هي اليت ا احلياة،وهي اليت تقبض عند املوت، ويف حديث الرباء يف قبض األرواح يقول 
إن املؤمن إذا كان يف إقبال من اآلخرة وإدبار من الدنيا نزلت عليه مالئكة : (النيب صلى اهللا عليه وسلم

 مد البصر، ومعهم أكفان من اجلنة، وحنوط من اجلنة، ويأتيه ملك املوت بيض الوجوه، فيجلسون منه



اخرجي أيتها الروح الطيبة كانت يف اجلسد الطيب، اخرجي إىل روح : فيجلس عند رأسه فيقول
، فأخرب بأن الروح )ورحيان، ورب غري غضبان، فتسل روحه من جسده كما تسل الشعرة من العجني

: ها، وأا ترتع من جسده أو تنشط منه، وفسر بذلك قول اهللا تعاىلهي اليت خترج، وأنه خياطب
النازعات املالئكة اليت ترتع أرواح : فقالوا] ٢-١:النازعات[والناشطَات نشطاً * والنازِعات غَرقاً 

أا : ، يعينالكفار نزعاً شديداً، والناشطات املالئكة اليت تأخذ أرواح املؤمنني برفق؛ ولذلك مساه نشطاً
تنشطه نشطاً وال حيس بأمل، وبكل حال املالئكة يقبضون األرواح ويصعدون ا إىل اهللا تعاىل إن كانت 
أرواح املؤمنني، أما أرواح الكفار فال تفتح هلم أبواب السماء، وال يدخلون اجلنة، بل تذهب أرواحهم 

لوا فيه، وقد يأيت بعض الكالم على حقيقة وقد تكلم العلماء على حقيقة الروح وأطا. إىل حيث شاء اهللا
حتى إِذَا جاَء أَحدكُم الْموت توفَّته رسلُنا وهم ال يفَرطُونَ : الروح، واحلاصل أننا نؤمن بقوله تعاىل

قُلْ : فأثبت أن هناك رسالً عدداً يتوفونه،وأخرب يف آية أخرى أن ملك املوت واحد] ٦١:األنعام[
وتي توالْم لَكم إنه ملك واحد فيمكن أن يكون اسم املوت الذي هو : ، وإذا قيل]١١:السجدة[فَّاكُم

جياء : (خروج الروح من اجلسد هو الذي ورد يف األحاديث أنه يذبح يوم القيامة، يقول يف احلديث
نعم هذا : ويقولونهل تعرفون هذا؟ فيشرئبون وينظرون ! يا أهل اجلنة: باملوت يف صورة كبش، فيقال

  نعم، هذا املوت، فيذبح: هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون وينظرون ويقولون! يا أهل النار: املوت، ويقال

)٣/١٠٩(  

  

، فالذي يفىن أو )خلود وال موت! خلود وال موت، ويا أهل النار! يا أهل اجلنة: بني اجلنة والنار، ويقال
حنن نشاهد . و املوت الذي هو خروج الروح من اجلسديذبح هو حقيقة املوت، ليس هو امللك، إمنا ه

األموات عندما خترج أرواحهم، ولكن ال نشاهد املالئكة الذين يقبضوا، ولكن نؤمن بذلك، نؤمن بأن 
وتجعلُونَ * أَفَبِهذَا الْحديث أَنتم مدهنونَ : املالئكة حيضرون وإن كنا ال نراهم؛ ولذلك قال اهللا تعاىل

خرجت الروح إىل احللقوم : يعين] ٨٣-٨١:الواقعة[فَلَوال إِذَا بلَغت الْحلْقُوم * زقَكُم أَنكُم تكَذِّبونَ رِ
-٨٤:الواقعة[ونحن أَقْرب إِلَيه منكُم ولَكن ال تبصرونَ * الذي هو أسفل احللق، وأَنتم حينئذ تنظُرونَ 

ترجِعونها إِنْ * الئكة أقرب إليه منكم، ولكنكم ال تبصروم فَلَوال إِنْ كُنتم غَير مدينِني امل: يعين] ٨٥
 نيقادص مإنكم غري مبعوثني فردوا هذه الروح إىل هذا : إذا كنتم تقولون: يعين] ٨٧-٨٦:الواقعة[كُنت

. وها يف جسده إن كنتم صادقنياجلسد، فردوا روح هذا الذي مات وخرجت روحه، استردوها ورد
والْمالئكَةُ باسطُوا أَيديهِم أَخرِجوا : وأخرب اهللا تعاىل أيضاً أن املالئكة حيضرون عند امليت يف قوله تعاىل

كُنتو قالْح رغَي لَى اللَّهقُولُونَ عت ما كُنتبِم ونالْه ذَابنَ عوزجت موالْي كُمونَ أَنفُسكْبِرتست هاتآي نع م
من عقيدة أهل السنة أم يؤمنون مبلك : إذاً. خياطبون أرواح الكفار عند إخراجها ذا] ٩٣:األنعام[



املوت وبأعوان ملك املوت الذين يقبضون األرواح، وبأن الروح اليت خترج هي اليت يقبضها امللك أو 
ا اجلسد فإنه يفىن، والروح اليت خترج هي اليت تعذب يف الربزخ املالئكة، وهي اليت تبقى بعد املوت، وأم

أو تنعم، فإذا آمن اإلنسان بذلك مل يستغرب ما ورد أنه صلى اهللا عليه وسلم أخرب بأن يف القرب عذاباً 
  ونعيماً، مع أننا نشاهد أن
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هي اليت تتأمل أو تتعذب كما األموات يفنون، وتأكلهم األرض، ولكن مع ذلك أرواحهم باقية، أرواحهم 
أن أرواحهم هي اليت تقبض، وهي اليت ورد يف احلديث أا جتعل يف أكفان من اجلنة، أو جتعل يف أكفان 

فبهذا يؤمن كل مسلم اعتماداً على النصوص، وال منافاة بني . من النار على حسب ما ورد يف السنة
، وقول ]٦١:األنعام[توفَّته رسلُنا : أنه واحد وقوله] ١١:لسجدةا[قُلْ يتوفَّاكُم ملَك الْموت : اآلية

أن امللك واحد ومعه أعوان، فهو يقبض وهم : ، فاملعىن]٩٣:األنعام[أَخرِجوا أَنفُسكُم : املالئكة
يقبضون، وهم جيعلون األرواح يف تلك األكفان،ويصعدون ا إىل آخر ما ذكر النيب عليه الصالة 

  . ...... يف األحاديثوالسالم
  حقيقة الروح

…  
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وقد اختلف يف حقيقة النفس ما هي؟ وهل هي جزء من أجزاء البدن أو عرض : [قال الشارح رمحه اهللا
من أعراضه أو جسم ساكن له مودع فيه، أو جوهر جمرد؟ وهل هي الروح أو غريها؟ وهل األمارة 

ة أنفس؟ وهل متوت الروح أو املوت للبدن وحده؟ وهذه واللوامة واملطمئنة نفس واحدة أم هي ثالث
الروح قدمية، وقد : فقيل. املسائل حتتمل جملداً، ولكن أشري إىل الكالم عليها خمتصراً إن شاء اهللا تعاىل

أمجعت الرسل على أا حمدثة خملوقة مصنوعة مربوبة مدبرة، وهذا معلوم بالضرورة من دينهم أن العامل 
 هذا الصحابة والتابعون، حىت نبغت نابغة ممن قصر فهمه يف الكتاب والسنة، فزعم حمدث، ومضى على

قُلْ الروح من أَمرِ : أا قدمية، واحتج بأا من أمر اهللا، وأمره غري خملوق، وبأن اهللا أضافها إليه بقوله
 أضاف إليه علمه وقدرته ومسعه كما] ٢٩:احلجر[ونفَخت فيه من روحي : ، وبقوله]٨٥:اإلسراء[ربي 

وبصره ويده، وتوقف آخرون، واتفق أهل السنة واجلماعة أا خملوقة، وممن نقل اإلمجاع على ذلك 
اللَّه خالق كُلِّ : حممد بن نصر املروزي وابن قتيبة وغريمها، ومن األدلة على أن الروح خملوقة قوله تعاىل



ص فيه بوجه ما، وال يدخل يف ذلك صفات اهللا تعاىل فإا داخلة فهذا عام ال ختصي] ١٦:الرعد[شيٍء 
يف مسمى امسه، فاهللا تعاىل هو اإلله املوصوف بصفات الكمال، فعلمه وقدرته وحياته ومسعه وبصره 

ومجيع صفاته داخل يف مسمى امسه، فهو سبحانه بذاته وصفاته اخلالق وما سواه خملوق، ومعلوم قطعاً أن 
هلْ أَتى علَى : اهللا وال صفة من صفاته، وإمنا هي من مصنوعاته، ومنها قوله تعاىلالروح ليست هي 

وقَد خلَقْتك من قَبلُ : ، وقوله تعاىل لزكريا]١:اإلنسان[اِإلنسان حني من الدهرِ لَم يكُن شيئاً مذْكُوراً 
والروح . جسده، واخلطاب لزكريا لروحه وبدنه، واإلنسان اسم لروحه و]٩:مرمي[ولَم تك شيئاً 

  .توصف بالوفاة والقبض، واإلمساك واإلرسال، وهذا شأن املخلوق احملدث

)٣/١١٢(  

  

فليس املراد هنا باألمر الطلب، بل املراد به املأمور، واملصدر يذكر ) من أَمرِ ربي: (وأما احتجاجهم بقوله
كلمتا الروح والنفس الصحيح أما مترادفتان، الروح ]. مشهورويراد به اسم املفعول، وهذا معلوم 

هي النفس، وقد اختلف يف حقيقة الروح ما هي، إذا مات امليت وخرجت روحه ال نبصرها، مع أننا 
متيقنون أا خرجت، وكذلك املالئكة أرواح يرتلون ويقبضوا وحنن ال نراهم؛ ألم أرواح، كذلك 

حنن ال ] ٢٧:األعراف[إِنه يراكُم هو وقَبِيلُه من حيثُ ال ترونهم : قول تعاىلالشياطني أرواح شريرة، ي
نرى الشياطني، مع أن الشيطان يدخل يف اإلنسان وجيري منه جمرى الدم، ويوسوس يف صدره وال نراه، 

وأقرب مثال اجلن، فهم ]. ٤:سالنا[الْوسواسِ الْخناسِ : لكنه ينخنس إذا ذكر اهللا، وهلذا مساه اهللا
أرواح، وإذا سلط اهللا اجلين على اإلنسي فإنه يالبسه حىت يغلب على جسده، ويصري كأنه هو روحه، 
فهل حنن نرى هذا اجلين إذا أتى أو إذا خرج؟ ال نراه، نسمعه إذا تكلم وهو مالبس لذلك اإلنسي، 

هو روح بال : إذاً. اء ليدخل، وال نراه إذا خرجينطق ويتكلم، وخيرج عندما يعذب مثالً، وال نراه إذا ج
هل الروح خملوقة أو غري خملوقة؟ بعض الفالسفة . جسد، ولعله يأتينا كالم يف حقيقة الروح وماهيتها

إن هذا اإلنسان ليس له مبدأ، ينكرون : إا غري خملوقة وإا قدمية، والفالسفة هم الذين يقولون: يقول
إن هذا اإلنسان قدمي، وإن األرض قدمية ومل يسبقها عدم، : ب، ويقولونأن اهللا خلق آدم من ترا

ليس هناك حشر، وليس هناك نشر، وليس هناك قيامة، وال جنة : وينكرون أيضاً احلشر واملعاد، فيقولون
وال نار، إمنا جنس البشر يتوالد ويبقى على األرض دائماً وأبداً، كما أنه عليها منذ القدم، فكذلك يبقى 

إن الروح غري خملوقة وليست حمدثة، بل : ليها أبداً، هؤالء الفالسفة ينكرون خلق الروح، ويقولونع
  ويسأَلُونك عن: هي باقية وقدمية وليس هلا مبدأ، ويستدلون ذه اآلية يف سورة اإلسراء

)٣/١١٣(  

  



 هو عن املاهية، ما هي الروح؟ وملا كانت والسؤال إمنا] ٨٥:اإلسراء[الروحِ قُلْ الروح من أَمرِ ربي 
حقيقتها ال ترى وال توصف أجام اهللا بأا من أمره، وأنكم ال تعلموا وال ميكن أن تتصوروها؛ 

، فليس املراد أا صفة من صفاته، بل املراد ]٨٥:اإلسراء[وما أُوتيتم من الْعلْمِ إِالَّ قَليالً : ولذلك قال
فَإِذَا سويته ونفَخت فيه من : خملوقة بأمره،وكذلك إضافتها إىل اهللا يف قوله تعاىل: ، أيأا من أمره

ليس املراد أن الروح صفة من صفات اهللا، أو أا من ذات اهللا، بل املراد من ] ٢٩:احلجر[روحي 
 عيسى ابن مريم رسولُ اللَّه إِنما الْمِسيح: األرواح اليت خلقتها، وكذلك وصف اهللا عيسى بقوله

 هنم وحرو ميرا إِلَى مأَلْقَاه هتمكَلروح من األرواح اليت خلقها، وليس املراد أنه : أي] ١٧١:النساء[و
فبكل حال نعرف أن هذه الروح اليت بني جنيب . من ذات اهللا، تعاىل اهللا عما يقول الظاملون علواً كبرياً

  . ......ن خملوقة كسائر املخلوقات، ولكن ال تدرك كيفيتها وال ماهيتهااإلنسا
  )ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ريب: (قوله تعاىل

…  
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 ويسأَلُونك عن الروحِ قُلْ الروح من أَمرِ ربي وما أُوتيتم من الْعلْمِ إِالَّ قَليالً: قال اهللا تعاىل
إن هذه اآلية نزلت ملا أرسلت قريش إىل يهود املدينة من يسأهلم عن أمر حممد : قيل] ٨٥:اإلسراء[

سلوه عن ثالثة أشياء، سلوه عن : صلى اهللا عليه وسلم، فجاء أولئك الرسل إىل اليهود، فقال اليهود
ل طواف طاف فتية خرجوا من بالدهم فإن هلم أمراً عجيباً، يعنون أصحاب الكهف، وسلوه عن رج

إن : وقيل. باملشرق واملغرب، يعنون ذا القرنني، وسلوه عن الروح، فأنزل اهللا هذه اآلية جواباً لسؤاهلم
اليهود الذين باملدينة مر م النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو يتوكأ على عسيب، ومعه ابن مسعود ، 

: فوقف قليالً، يقول ابن مسعود ! مد؟ما هي الروح يا حم: سلوه عن الروح، فقالوا: فقال بعضهم لبعض
ويسأَلُونك عن الروحِ قُلْ الروح من أَمرِ : (فاتكأ على عسيبه وعلمت أنه يوحى إليه، فقال بعد قليل

كم، وال ، فأجام اهللا تعاىل بأن الروح غري معلومة ل])٨٥:اإلسراء[ربي وما أُوتيتم من الْعلْمِ إِالَّ قَليالً 
ميكنكم إدراكها وال معرفة ماهيتها، وذلك دليل على عظمة اهللا وعجيب قدرته، حيث نوع املخلوقات، 
فجعل منها ما يرى، ومنها ما ال يرى، وجعل منها أجراماً، وجعل منها أرواحاً، وجعل منها مجاداً، وجعل 

 عز وجل، وأنه على كل شيء قدير، منها متحركاً حياً متقلباً، فهذا بال شك دليل على كمال قدرة اهللا
ودليل على قصر علم اإلنسان، فقد قصر باعه يف العلوم، فال يطلع على املغيبات، وال يصل بفكره وال 
بأمره وال ببحثه إىل األمور اليت أخفاها اهللا عليه، وعلى هذا ليس له أن يتدخل يف أمور الغيب، وليس له 

  .أن يتخرص فيها



  ملخلوقة دليل على اجلهل بكيفية صفات اخلالق سبحانهاجلهل بكيفية الروح ا
…  

)٣/١١٥(  

  

استدل العلماء بأمر الروح على أن اإلنسان ال يستطيع أن يتدخل يف أمر صفات الرب سبحانه وتعاىل؛ 
كيف يتصف بأنه يرتل ويصعد؟ وكيف يتصف بأنه : وذلك ألن الذين تدخلوا يف صفات اهللا، وقالوا

صل القضاء؟ وكيف يتصف بأنه استوى على العرش واستقر عليه؟ وكيف يتصف جييء وحيكم ويرتل لف
! بأنه حي وبأنه مسيع بصري متكلم بكالم مسموع وحنو ذلك؟ كيف يتصف بذلك؟ هذا مما خيالف اخليال

هذا مما خيالف الفكر، هذا مما خيالف العقول، وأخذوا خيوضون يف مثل هذا خوضاً زائداً، فيقول هلم شيخ 
أنتم قد عجزمت عن إدراك الروح اليت بني جنوبكم، كل منكم مكون من جسد وروح، : م وغريهاإلسال

هذه الروح اليت تدخل وخترج، هذه الروح اليت حييا ا البدن وميوت خبروجها، هل أدركتم ماهيتها؟ هل 
قدرمت على معرفتها؟ هل علمتم من أي شيء هي؟ هل هي جسم أم هي عرض، أم هي جوهر، أم هي 
صافية، أم هي كدرة؟ ما هي ما هيتها؟ ومن أي شيء هي؟ وإذا خرجت أين تذهب؟ وأين تكون؟ 

كذلك أيضاً األرواح األخرى اليت تتحققوا وتوقنون ا كيف ال تروا؟ إذا عجزمت عن إدراك ماهيتها 
املكلفني وهم أنتم تتحققون أن هناك نوعاً من . فأنتم عن إدراك كنه صفات الرب بطريق األوىل تعجزوا

اجلن الذي خلقهم اهللا من نار السموم كما أخرب اهللا، نتحقق أم موجودون معنا، وأم ينطقون 
ويتكلمون، وأم يقدرون على أن يتشكلوا بأشكال متعددة، يتشكلون بأشكال احليوانات، وبأشكال 

 وبصورة هامة اجلمادات، ويتصورون بصورة إنسان، وبصورة سبع، وبصورة كلب، وبصورة حشرة،
وحنو ذلك، كما هو مشاهد، وكذلك أيضاً يالبسون اإلنس، يدخلون يف جسد اإلنسي، ويالبسونه، وال 

: إذاً. يشعر أحد م، وال يراهم وال نراهم، من أي شيء مادم؟ من أي شيء أجسامهم؟ ال ندري
، فنحن حجبنا وعجزنا عن ]٨٥:اإلسراء[مِ إِالَّ قَليالً قُلْ الروح من أَمرِ ربي وما أُوتيتم من الْعلْ: نقول

  إدراك ماهية هذه األرواح اليت هي أقرب شيء إلينا، واليت نشاهد أن امليت

)٣/١١٦(  

  

* وأَنتم حينئذ تنظُرونَ * فَلَوال إِذَا بلَغت الْحلْقُوم : خترج روحه ومع ذلك ال نراها، كما قال اهللا تعاىل
ونَ ورصبال ت نلَكو كُمنم هإِلَي بأَقْر نحن * ينِنيدم رغَي مال إِنْ كُنتا * فَلَوهونجِعر٨٧-٨٣:الواقعة[ت [

هل تستطيعون أن ترجعوها إذا خرجت؟ فإذا عجز اإلنسان عن إدراك هذه الروح اليت هي أقرب شيء 



 صفات الباري عز وجل؟ األوىل له أن يسلم بذلك، وأن إليه فكيف خيوض يف خالقه؟ وكيف خيوض يف
ما هي كيفية : ال خيوض يف أمر املخلوقات اليت مل يرها، ال يقول مثالً: كذلك أيضاً. يرد علمها إىل عاملها

خلق املالئكة؟ ومن أي شيء أجسامهم؟ وكيف تركيب أعضائهم؟ وكيف يسجدون وعلى أي أعضاء؟ 
ا ألن اهللا قد ذكر أن هلم أجنحة؟ وهل هلم وجوه كوجوهنا؟ وكيف وهل هلم يدان ورجالن كما لن

ينطقون ويتكلمون؟ اهللا أعلم، ال علم لنا إال أم خملوقون، وأم أرواح تستغين عن أجساد ظاهرة، 
ةُ تنزلُ الْمالئكَ: حبيث يرتلون وال نراهم كما أخرب اهللا بأم يرتلون يف األرض يف ليلة القدر كما يف قوله

 هِمبر ا بِإِذْنيهف وحالرإذا ترتلوا حنن ال نراهم، وكذلك أخرب النيب صلى اهللا عليه وسلم ] ٤:القدر[و
يتعاقبون فيكم مالئكة بالليل ومالئكة بالنهار، : (باجتماعهم يف صالة العصر وصالة الفجر بقوله

راهم، هم عامل وحنن عامل، حىت الشياطني ، هل حنن نراهم؟ ال ن)فيجتمعون يف صالة العصر وصالة الفجر
: الذين سلطهم اهللا على نوع اإلنسان، وقد أخرب اهللا أن الشيطان يصل من اإلنسان إىل قلبه، يقول اهللا

وأخرب النيب عليه الصالة والسالم بأنه جيري من ابن آدم ] ٥:الناس[الَّذي يوسوِس في صدورِ الناسِ 
ذ فيه ويسري يف عروقه كما تسري روحه، يصل إىل مجيع جسده وال يرده شيء، ينف: جمرى الدم، يعين

وحنن مع ). بالوسواس اخلناس(إال إذا استعاذ العبد باهللا، وجلأ إليه؛ فإن الشيطان ينخنس، ولذلك مسي 
  هم عامل وحنن: ذلك ال نراهم، إذاً

)٣/١١٧(  

  

قد أخرب م، وخرب اهللا حق، وأخرب بأم يروننا يف عامل، فليس لنا أن ننكرهم، وال أن جنحدهم؛ ألن اهللا 
إن الشياطني يرونكم هم : يعين] ٢٧:األعراف[إِنه يراكُم هو وقَبِيلُه من حيثُ ال ترونهم : قوله تعاىل

ح وأمثاهلم كاجلن وحنوهم، يرونكم دون أن تروم، فما دام أننا متحققون بوجود أروا: وقبيلهم، يعين
ال نراها، وبأن هناك أرواحاً خملوقة كاجلن والشياطني واملالئكة؛ فنعرف بذلك قصر علمنا عن إدراك 

  .كنهها، وعن معرفة تركيبها
  اختالف العلماء يف تعريف الروح

…  

)٣/١١٨(  

  

مسعنا يف كالم شارح الطحاوية أن العلماء تكلموا يف الروح، وأطالوا القول فيها، وعرفوها بتعريفات 
كتاب : ضطربة خمتلفة، وكان من مجلة من عرفها تعريفاً مناسباً ابن القيم رمحه اهللا يف كتابه الذي مساهم



الروح، وهو كتاب مطبوع مشهور تكلم فيه على األرواح، وعذاب القرب ونعيمه، وتكلم فيه على 
ريبة، وعرفها حقيقة الروح، وما ورد من صفاا، وبني الرد على الذين أنكروها ووصفوها بصفات غ

بأا جسم خفيف شفاف علوي نوراين حي متحرك، يسري يف جسد اإلنسان كما يسري الدهن يف 
الورد، وكما تسري النار يف الفحم، فما دام هذا اجلسد قابالً لتلك اإلفاضات منه فإنه يبقى فيها، وإذا 

 الروح هلذا اجلسم، فبقي جسم تغريت ماهية هذا اجلسم وبقي ال يصلح لفيضاناا عليه؛ أذن اهللا بفراق
وال حاجة . اإلنسان مجاداً ال حركة فيه، وذلك هو املوت، فإذا خرجت الروح بقي اجلسد جثة هامدة

إىل كثرة اخلوض وإطالة الكالم فيها، مع أن اهللا تعاىل قد حجب أنظار العباد عنها، وفوض أمرها إىل 
دين احمللي ، وهو الذي ألف آخره، من سورة الكهف كتاب اجلاللني مؤلفه رجالن أحدمها جالل ال. اهللا

إىل آخره، وجالل الدين السيوطي وهو الذي ألف أوله، من البقرة إىل سورة اإلسراء، فاحمللي ملا أتى 
عرف ] ٧٢:ص[فَإِذَا سويته ونفَخت فيه من روحي فَقَعوا لَه ساجِدين : على قوله تعاىل يف سورة ص

: بأا جسم حي متحرك، وبأن هلا حياة وتقلباً، ولكن السيوطي ملا أتى على قوله يف سورة احلجرالروح 
 وننسإٍ ممح نالٍ ملْصص نراً مشب قالي خإِن كَةالئلْمل كبإِذْ قَالَ رو * نم يهف تفَخنو هتيوفَإِذَا س

اجِدس وا لَهي فَقَعوحر مل يذكر هذه اجلملة اليت هي تفسري الروح؛ ألنه أتى على ] ٢٩-٢٨:احلجر[ين
فاألوىل . فتوقف عن تفسريها] ٨٥:اإلسراء[قُلْ الروح من أَمرِ ربي : هذه اآلية وهي قوله تعاىل

  التوقف، والذين خاضوا فيها من العلماء وأطالوا القول فيها

)٣/١١٩(  

  

ك إقناع أولئك الكافرين أو الكاذبني الذين صاروا يعرفوا بتعريفات بعيدة عن عذرهم أم يريدون بذل
الواقع، فما محل ابن القيم رمحه اهللا على اإلطالة يف تعريفاا ويف صفاا إال أنه يناقش أقواماً ينكرون 

لك الكتاب وجودها، أو ينكرون انفصاهلا، أو ينكرون متيزها، هلم أقوال عجيبة كما حكاها عنهم يف ذ
النفس الناطقة مثالً، أو يزعمون أا هذا الكون كله، أو هذا : كالفالسفة وحنوهم الذين يسموا مثالً

اهلواء، أو النفَس، أو ما أشبه ذلك مما ال أصل له، واألوىل أننا نكل علمها وعلم الغيب كله إىل اهللا 
  .تعاىل

  الفرق بني النفس والروح
…  

)٣/١٢٠(  

  



وأما اختالف الناس يف مسمى النفس والروح هل مها متغايران أو : [رمحنا اهللا تعاىل وإياهقال الشارح 
مسمامها واحد، فالتحقيق أن النفس تطلق على أمور، وكذلك الروح، فيتحد مدلوهلما تارة وخيتلف 

خذت تارة، فالنفس تطلق على الروح، ولكن غالب ما تسمى نفساً إذا كانت متصلة بالبدن، وأما إذا أ
ما ال نفس له سائلة ال ينجس املاء : (جمردة فتسمية الروح أغلب عليها، وتطلق على الدم ففي احلديث

فَسلِّموا : عني، والنفس الذات كقوله تعاىل: أصابت فالناً نفس أي: ، والنفس العني يقال)إذا مات فيه
 لَى أَنفُِسكُم٦١:النور[ع[وقوله ، :كُملُوا أَنفُسقْتال تو] وأما الروح فال تطلق . وحنو ذلك] ٢٩:النساء

 كا إِلَينيحأَو ككَذَلعلى البدن ال بانفراده، وال مع النفس، وتطلق الروح على القرآن وعلى جربائيل، و
، وتطلق الروح ]١٩٣:الشعراء[نزلَ بِه الروح اَألمني : ، وقوله تعاىل]٥٢:الشورى[روحاً من أَمرِنا 

: وأما ما يؤيد اهللا به أولياءه فهي روح أخرى، كما قال تعاىل. على اهلواء املتردد يف بدن اإلنسان أيضاً
 هنوحٍ مبِر مهدأَيانَ واِإلمي ي قُلُوبِهِمف بكَت كلَئادلة[أُوا ]٢٢:اوكذلك القوى اليت يف البدن فإ ،

والروح السامعة، والروح الشامة، ويطلق الروح على أخص من الروح الباصرة، : تسمى أرواحاً، فيقال
هذا كله وهو قوة املعرفة باهللا واإلنابة إليه وحمبته، وانبعاث اهلمة إىل طلبه وإرادته، ونسبة هذا الروح إىل 

الروح كنسبة الروح إىل البدن، فللعلم روح، ولإلحسان روح، وللمحبة روح، وللتوكل روح، 
س متفاوتون يف هذه األرواح، فمن الناس من تغلب عليه هذه األرواح فيصري والنا. وللصدق روح

روحانياً، ومنهم من يفقدها أو أكثرها فيصري أرضياً يمياً، فقد وقع يف كالم كثري من الناس أن البن 
وإن منهم من تغلب عليه هذه، ومنهم من تغلب عليه : مطمئنة ولوامة وأمارة، قالوا: آدم ثالثة أنفس

  يا أَيتها النفْس: ذه كما قال تعاىله

)٣/١٢١(  

  

إِنَّ النفْس : ، وكقوله تعاىل]٢:القيامة[وال أُقِْسم بِالنفْسِ اللَّوامة : ، وكقوله تعاىل]٢٧:الفجر[الْمطْمئنةُ 
كالم الذي مسعنا؛ تكلم الشارح على تعريف النفس والروح ذا ال]]. ٥٣:يوسف[َألمارةٌ بِالسوِء 

وذلك ألن هناك خالفاً هل الروح النفس أو الروح غري النفس؟ وذلك ألن كلمة النفس قد تطلق على 
: بعض األشياء، كما يف هذه التعريفات اليت مسعنا، فتطلق على الدم، فالدم يسمى نفساً كما يف احلديث

باب والبعوض واجلراد والفراش، فكل ما ال كالذ: يعين) ما ال نفس له سائلة ال ينجس املاء إذا مات فيه(
كذلك . ليس له دم إذا ذبح: نفس له سائلة إذا مات يف املاء فإنه ال ينجسه؛ ألنه ليس له نفس، يعين

على : يعين] ٦١:النور[فَسلِّموا علَى أَنفُِسكُم : تطلق النفس على ذات اإلنسان كما يف قوله تعاىل
ال تقتلوا ذواتكم، فذات اإلنسان هي : يعين] ٢٩:النساء[قْتلُوا أَنفُسكُم وال ت: ذواتكم، وقوله تعاىل

النفس يف األصل هي ماهية الشيء : إذاً. نفسه، وقد يكثر استعمال النفس يف مثل هذه املعاين وغريها



نك كَادح إِلَى ربك يا أَيها اِإلنسانُ إِ: وذاته، وأما اإلنسان الذي كلفه اهللا تعاىل فقد ناداه بنداء اإلنسان
 يهالقحاً فَمواإلنسان هو هذا اجلنس من بين آدم، ومعلوم أنه مركب من جسد ] ٦:االنشقاق[كَد

وروح، وهذا النفَس الذي يدخل وخيرج، وجيتذب هذا اهلواء يسمى نفساً، وهو مالزم لإلنسان، ونفسه 
س لوامة، وأا نفس أمارة بالسوء، وأا نفس ذاته توصف بصفات كما مسعنا، توصف بأا نف: يعين

نفس لوامة، ونفس أمارة، ونفس مطمئنة، : إن لإلنسان ثالثة أنفس: مطمئنة، ومن العلماء من يقول
إن هذا : والصحيح أا نفس واحدة، تارة يغلب عليها االطمئنان فتوصف بأا نفس مطمئنة، فيقال

هذا :  وصف اللوم، يفعل الشيء ويلوم نفسه عليه، فيقالاإلنسان نفسه مطمئنة، وتارة يغلب عليها
  اإلنسان نفسه لوامة، وتارة يغلب عليه السوء واألمر بالسوء، وهلذا

)٣/١٢٢(  

  

فهي نفس واحدة تتصف ذه الصفة تارة، وذه ] ٥٣:يوسف[إِنَّ النفْس َألمارةٌ بِالسوِء : قال تعاىل
فما دامت الروح يف . ة أنفس، وهذا هو الصحيح من أقوال العلماءتارة، وهذه تارة، وال تكون ثالث

اجلسد فإا تسمى نفساً وتسمى روحاً، فإذا خرجت الروح من اجلسد فإا ال تسمى نفساً غالباً، وإن 
ا والْمالئكَةُ باسطُوا أَيديهِم أَخرِجو: كانت قد تسمى بذلك يف مثل قول اهللا تعاىل يف سورة األنعام

 كُما تقبضها املالئكة وتكفنها، وكذلك : ، يعين]٩٣:األنعام[أَنفُسأخرجوا أرواحكم، فإذا خرجت فإ
فسماها هاهنا نفساً، ] ٤٢:الزمر[اللَّه يتوفَّى اَألنفُس حني موتها والَّتي لَم تمت في منامها : قوله تعاىل

يقبضها، وبعد قبضها يغلب عليها اسم الروح، : ، اهللا يتوفاها يعينفما دامت يف اجلسد فإا تسمى نفساً
وكذلك يف النوم نفس النائم خترج، ولكنها ال خترج خروجاً كلياً، بل يبقى أثرها على البدن؛ وهلذا 
ذكروا أنه إذا نام اإلنسان فإن روحه خترج، وتصعد إىل السماء، وترى كذا وكذا من الرؤى وحنو 

بامسك ريب وضعت جنيب وبك أرفعه، : (الدعاء عند النوم، قال صلى اهللا عليه وسلمذلك، ويف حديث 
، فأفاد بأن النفس قد )إن أمسكت نفسي فارمحها، وإن أرسلتها فاحفظها مبا حتفظ به عبادك الصاحلني

إن : إذا قبضت يف النوم فقد ال ترجع إىل صاحبها إذا أراد اهللا، وقد ترجع، فهو يقول: متسك، يعين
تطبيقاً لآلية اللَّه : أمسكت نفسي ومل تردها علي فارمحها، وإن أرسلتها ورددا علي فاحفظها، يعين

 توا الْمهلَيى عي قَضالَّت ِسكما فَيهامني مف تمت ي لَمالَّتا وهتوم نيح فُسفَّى اَألنوت٤٢:الزمر[ي[ ،
ى اليت مل يقض عليها املوت إىل أجل مسمى، إىل األجل الذي حدد ميسكها وال يردها، وميسك األخر

أما كلمة الروح فسمعنا أا يف األصل مادة احلياة، كل شيء . اهللا خروج هذه الروح من هذه اجلسد
  حتصل به احلياة فإنه يسمى روحاً، فاهللا
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، ملاذا مسي القرآن روحاً؟ ]٥٢:الشورى[اً من أَمرِنا تعاىل مسى القرآن روحاً وكَذَلك أَوحينا إِلَيك روح
ألن به احلياة املعنوية، حياة القلوب، احلياة املعنوية هي حياة صحيحة والناس ال يشعرون ا، أو ال 

يهتمون ا؛ وذلك ألن القرآن إذا تأثرت به القلوب فإنه روح هلا وحياة هلا أعظم حياة، وأعظم منفعة 
اه اهللا روحاً، فكما أن األبدان حتيا باألرواح فكذلك القلوب حتتاج إىل أرواح معنوية، هلا؛ فلذلك مس

وهو هذا القرآن وما فسر به وما يتبعه من السنة، وكذلك مسى اهللا جربيل عليه السالم روحاً يف قوله 
الروح األمني ] ١٩٤-١٩٣:الشعراء[ين علَى قَلْبِك لتكُونَ من الْمنذرِ* نزلَ بِه الروح اَألمني : تعاىل

هو جربيل عليه السالم، وهو الذي نزل به؛ وذلك ألن املالئكة كلهم أرواح، فجربيل من مجلتهم، وال 
ينايف ذلك أم يصعدون ويرتلون، وأن هلم أجنحة وأن هلم أجساداً معنوية ال نراها، فهم أرواح وجربيل 

التسمية، حىت قال بعضهم يف قول اهللا تعاىل يف آخر سورة من مجلتهم، ولكن جلربيل خصوصية ذه 
إن املراد بالروح هنا : إن الروح هو جربيل، وقيل] ٣٨:النبأ[يوم يقُوم الروح والْمالئكَةُ صفّاً ): عم(

يوم تقوم األرواح، سواء كانت أرواح املالئكة أو أرواح بين آدم أو أرواح اجلن أو : األرواح، يعين
: رواح الشياطني، تقوم األرواح، وتقوم املالئكة صفوفاً، وذا أيضاً فسرت الروح اليت يف سورة القدرأ

 وحالركَةُ والئلُ الْمزنإن الروح اليت تترتل فيها هي أرواح بين آدم أو أرواح املالئكة : قيل] ٤:القدر[ت
ة، فالقرآن يسمى روحاً، واإلسالم له روح، لكل شيء روح حتيا به تلك املاهي. تترتل يف تلك الليلة

واإلميان له روح، وكذلك التوكل له روح، والعبادة هلا روح، واالستعانة هلا روح، وكذلك احملبة 
هلا حقيقة معنوية تتأكد فيها أو تؤكد وتصري ا : واخلوف والرجاء وسائر أنواع العبادات هلا روح، يعين

  ح هومؤكدة نافعة، فإذا عرف بأن الرو
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الذي حتصل به احلياة، فكلمة الروح مسيت بذلك ألن فيها حياة البدن، وألا حية، وقد رجح العلماء 
وأن أرواح الورى مل تعدم مع : احملققون أن األرواح بعد خروجها من األجساد باقية كما يقول بعضهم

بعد خروجها من أجسادهم، مع كوا خملوقة فاستفهم فهذه حقيقتها، فأرواح بين آدم ما عدمت 
اعتقادنا أا خملوقة مكونة بعد أن كانت معدومة، أوجدها اهللا وكوا، وقد تقدم اخلالف يف وقت 

وعلى كل حال فأمر هذه . خلقها، مىت خلقت؟ وأن الراجح أا ختلق مع خلق اإلنسان، وتبقى بعد موته
  .يته وضعف معنويتهاألرواح وحقائقها خيتلف باختالف اإلنسان، وقوة معنو

  هل متوت الروح أم ال؟
…  
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والتحقيق أا نفس واحدة هلا صفات، فهي أمارة بالسوء، فإذا عارضها اإلميان : [قال الشارح رمحه اهللا
صارت لوامة تفعل الذنب مث تلوم صاحبها وتلوم بني الفعل والترك، فإذا قوي اإلميان صارت مطمئنة؛ 

ال يزين : (، مع قوله)من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن: ( اهللا عليه وسلموهلذا قال النيب صلى
متوت؛ : واختلف الناس هل متوت الروح أم ال؟ فقالت طائفة. احلديث...) الزاين حني يزين وهو مؤمن

 ربك ذُو الْجاللِ ويبقَى وجه* كُلُّ من علَيها فَان : ألا نفس، وكل نفس ذائقة املوت، وقد قال تعاىل
وإذا : ، قالوا]٨٨:القصص[كُلُّ شيٍء هالك إِالَّ وجهه : ، وقال تعاىل]٢٧-٢٦:الرمحن[واِإلكْرامِ 

ال متوت األرواح فإا خلقت للبقاء، : وقال آخرون. كانت املالئكة متوت فالنفوس البشرية أوىل باملوت
لى ذلك األحاديث الدالة على نعيم األرواح وعذاا بعد املفارقة وقد دل ع: وإمنا متوت األبدان، قالوا

موت النفوس هو مفارقتها ألجسادها وخروجها : والصواب أن يقال. إىل أن يرجعها اهللا يف أجسادها
منها، فإن أريد مبوا هذا القدر فهي ذائقة املوت، وإن أريد أا تعدم وتفىن بالكلية فهي ال متوت ذا 

وقد أخرب سبحانه . ، بل هي باقية بعد خلقها يف نعيم أو يف عذاب كما سيأيت إن شاء اهللا تعاىلاالعتبار
أن أهل اجلنة ال يذوقون فيها املوت إال املوتة األوىل، وتلك املوتة هي مفارقة الروح للجسد، وأما قول 

كَيف تكْفُرونَ بِاللَّه وكُنتم أَمواتاً : ، وقوله تعاىل]١١:غافر[أهل النار ربنا أَمتنا اثْنتينِ وأَحييتنا اثْنتينِ 
 يِيكُمحي ثُم كُميتمي ثُم اكُميم كانوا أمواتاً وهم نطف يف أصالب آبائهم، ] ٢٨:البقرة[فَأَحفاملراد أ

 وليس يف ذلك إماتة أرواحهم ويف أرحام أمهام، مث أحياهم بعد ذلك، مث أمام مث حيييهم يوم النشور،
  وصعق األرواح عند النفخ يف الصور ال يلزم منه. قبل يوم القيامة، وإال كانت ثالث موتات
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موا، فإن الناس يصعقون يوم القيامة إذا جاء اهللا لفصل القضاء، وأشرقت األرض بنوره، وليس ذلك 
 صعق موسى عليه السالم مل يكن موتاً، والذي يدل مبوت، وسيأيت ذكر ذلك إن شاء اهللا تعاىل، وكذلك

 موت كل من مل يذق املوت قبلها من اخلالئق، وأما من ذاق املوت -واهللا أعلم-عليه أن نفخة الصعق 
.] أو مل يكتب عليه املوت من احلور والولدان وغريهم فال تدل اآلية على أنه ميوت موتة ثانية، واهللا أعلم

األنفس وتعددها، وذكرنا أن الراجح أن النفس واحدة تغلب عليها صفات اإلميان الكالم األول يتعلق ب
فتسمى نفساً مطمئنة، وتغلب عليها املعاصي فتسمى نفساً لوامة، وتغلب عليها صفة الكفر والبدع 

أما الكالم الثاين فيتعلق مبوت . فتسمى نفساً أمارة بالسوء، وهي نفس واحدة، هذا هو الصواب
إا متوت، وهي إذا خرجت من األجساد فإا حتس إذا : ل األرواح متوت؟ قال بعضهماألرواح، ه



صعدت إىل السماء، وخيرج منها ريح طيبة أو ريح خبيثة، وتتأمل أو تتنعم، فهي ال تزال حية يف هذا العامل 
نها خلَقْناكُم وفيها م: يف الربزخ بعد فراق هذا اجلسد، وأما اجلسد فإنه يفىن ويصري تراباً، كما قال تعاىل

 كُميدعإن األرواح بعد خروجها تبقى مدة مث متوت، فإنه البد أن يأيت : وبعضهم يقول]. ٥٥:طه[ن
عليها املوت الذي كتبه اهللا على كل شيء؛ ألا أنفس، وكل نفس ذائقة املوت، والبد من فنائها لقوله 

إا تفىن ومتوت، وقاسوها على املالئكة، ألن : هذا دليل من قال] ٢٦:الرمحن[كُلُّ من علَيها فَان : تعاىل
املالئكة البد أن ميوتوا، وكذلك اجلن معروف أيضاً أم ميوتون، مع كوم أرواحاً، فالبد أن يكون 

موم شيئاً حيسون به، وحيصل بذلك عدم احلياة هلم، فإذا كان اجلن ميوتون، واملالئكة ميوتون، فاألرواح 
أا بعد خروجها ال : والقول الثاين. اليت هي أرواح اإلنسان كيف ال متوت؟ هذا قول بعض العلماء

  متوت، بل تبقى إما منعمة وإما معذبة، وهو ما تدل عليه أحاديث عذاب القرب، وموا هو مفارقتها
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ه، وخرجت منه، كما يف هلذا اجلسد، فإا كانت عامرة هلذا اجلسد، وكانت منعمة فيه، فرتعت من
اخرجي أيتها الروح الطيبة كانت يف اجلسد : (أحاديث عذاب القرب أن امللك جيلس عند رأسه فيقول

، ويقول عند روح ) اخرجي إىل روح ورحيان، ورب غري غضبان-الذي كنت تعمرينه: أي-الطيب 
 اخرجي إىل -كنت تعمرينهالذي : أي-اخرجي أيتها الروح اخلبيثة كانت يف اجلسد اخلبيث : (الكافر

، فهذا دليل على أن خروجها هو الذي يسمى املوت، خروجها ومفارقتها هلذا )غضب من اهللا وسخط
اجلسد هو موا حقاً، وهو املوت الذي كتب اهللا عليها، فإذا خرجت فإا ماتت، وإن كانت بعد ذلك 

  .تبقى حية، وتبقى متحركة ومتنعمة أو متلذذة أو متأملة
  )كل من عليها فان: (قوله تعاىلمعىن 
…  
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، وكُلُّ ]٢٦:الرمحن[، وكُلُّ من علَيها فَان ]٨٨:القصص[كُلُّ شيٍء هالك إِالَّ وجهه : قول اهللا تعاىل
 توقَةُ الْمفْسٍ ذَائا يأيت عليها املوت الذي هذا صفته، فقد أتى على] ١٨٥:آل عمران[نا أ املراد 

عند بعض الفالسفة أن الروح قدمية ليست خملوقة، وعرب عن ذلك . الروح املوت، وهو مفارقتها للجسد
هبطت إليك من احملل األرفع ورقاء ذات تقلب : شاعرهم ابن سيناء يف قصيدته اليت يقول يف أوهلا

ل األرفع وتفجع وصلت على كره فلما وصلت ألفت مرافقة اخلراب البلقع وصفها بأا هبطت من احمل



من السماء، وشبهها بالورقاء، والورقاء نوع من الطيور تسمى الورق، فذكر أا وصلت إىل هذا اجلسد 
مكرهة، ولكن بعدما وصلت متكنت وألفت مرافقته، مع كونه خراباً بدوا، لكن ال يسلم هلم أا 

الق كل شيء، فأما فناؤها قدمية، بل هي خملوقة مكونة بعد أن كانت معدومة، فإن اهللا تعاىل هو خ
فيحصل مبفارقتها هلذا اجلسد، واهللا تعاىل أخرب بأن كل شيء هالك إال وجهه، فهالكها معناه خروجها 

املراد كل ما ] ٢٦:الرمحن[كُلُّ من علَيها فَان : إن قوله تعاىل: من أجسادها، فهذا موت، وبعضهم يقول
ما خلق اهللا اجلنة وما فيها من احلور وحنوها إال :  يفىن، ويقولخلق للفناء، وأما ما خلق للبقاء فإنه ال

احلور اليت يف اجلنة تفىن، مث : للبقاء فال تفىن، وال يأيت عليها املوت؛ ألا خلقت للبقاء، ومنهم من يقول
موات ومن في ونفخ في الصورِ فَصعق من في الس: وأما الصعق الذي ذكره اهللا يف قوله. بعد ذلك حتيا

 اَء اللَّهش نضِ إِالَّ موكذلك الفزع املذكور يف قوله] ٦٨:الزمر[اَألر : نم ورِ فَفَزِعي الصف نفَخي مويو
 رِيناخد هوكُلٌّ أَتو اَء اللَّهش نضِ إِالَّ مي اَألرف نمو اتومي السعق فزع أوالً، مث ص] ٨٧:النمل[ف

أن الناس ميوتون يف ذلك اليوم، إذا نفخ يف : ثانياً، فهذا الصعق إن كان على األحياء فإنه موت، يعين
  الصور
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ماتوا كلهم، وعرب بالصعق عن املوت، واملراد الناس الذين تدركهم الساعة وهم أحياء، ينفخ يف الصور 
رب النيب صلى اهللا عليه وسلم أن بني النفختني فيموتون موتة واحدة، مث بعد ذلك ينفخ فيه أخرى، وأخ

وهذا الصعق موت يف حق األحياء، وأما األرواح فإنه ليس موت يف . إنه أراد أربعون سنة: أربعون، قيل
فَصعق من في : إن األرواح هي من املستثىن يف قوله: حقها، وإذا صعقت ال يلزم أن متوت، وقيل

، فالذين يشاء اهللا عدم صعقهم مثل األرواح ]٦٨:الزمر[رضِ إِالَّ من شاَء اللَّه السموات ومن في اَأل
وبكل حال نؤمن بأن هذا الكون الذي حنن فيه هو الذي يفىن، . ومثل حور اجلنة، وكل ما خلق للبقاء

حصل النفخ وأن هناك خملوقات خلقت للبقاء كاألرواح، فاهللا هو الذي خلقها وقدر هلا مقاديرها، فإذا 
يف الصور فإا ال يأيت عليها هذا الفناء والفزع، والصعق يأيت على غريها، وقد أخرب النيب صلى اهللا عليه 

وسلم عن صعق يوم القيامة بعد البعث، وأن الناس يصعقون يوم القيامة، وكأنه صعق لفزع يأتيهم، 
عرش، فال أدري هل أفاق قبلي أم فأكون أول من يفيق، فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم ال: (يقول

فَلَما تجلَّى ربه للْجبلِ جعلَه دكّاً وخر : ، صعقة الطور هي املذكورة يف قوله تعاىل)جوزي بصعقة الطور؟
فدل على أن هناك صعقة يوم القيامة، وهذا الصعق ليس مبوت وإمنا هو ] ١٤٣:األعراف[موسى صعقاً 

ا الفزع، مث حيصل بعدها إفاقة، ويكون النيب صلى اهللا عليه وسلم أول من يفيق، غشية حتصل من هذ
  .فيجد موسى قد أفاق قبله أو مل يصعق جزاء له على صعقته يوم الطور



  )قالوا ربنا أمتنا اثنتني وأحييتنا اثنتني: (معىن قوله تعاىل
…  
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والصحيح أن هاتني ] ١١:غافر[تنا اثْنتينِ وأَحييتنا اثْنتينِ قَالُوا ربنا أَم: تكلم الشارح على قوله تعاىل
املوتتني واحلياتني يف الدنيا ويف اآلخرة، املوتة األوىل هي املوت يف األرحام ويف األصالب، فإنه يف حالة 

وتة الثانية امل. كونه يف الرحم شبه ميت، ليس به حركة احلي حىت ينفخ فيه الروح بعد الشهر الرابع
واحلياة األوىل خروجه إىل هذه الدنيا من الرحم فإا حياة . خروجه من هذه الدنيا، فهاتان موتتان

فهاتان املوتتان موتة يف . مشاهدة، واحلياة الثانية حياته بعد النفخ يف الصور يوم القيامة احلياة الباقية
وكُنتم : اة يف اآلخرة، وهي املفصلة يف قوله تعاىلالرحم وموتة يف الدنيا، واحلياتان حياة يف الدنيا وحي

] ٢٨:البقرة[يف الدنيا، ثُم يميتكُم : يعين] ٢٨:البقرة[يف األرحام، فَأَحياكُم : يعين] ٢٨:البقرة[أَمواتاً 
غيبية وقد نصب اهللا األدلة على األمور ال. لآلخرة: أي] ٢٨:البقرة[يف الربزخ ثُم يحيِيكُم : يعين

واألمور األخروية، وأمر العباد بأن يتفكروا وينظروا فيما بني أيديهم وفيما خلفهم، وال شك أن من نظر 
 إىل خلق اإلنسان، ومبدأ أمره، عرف أن الذي خلقه قادر -مثالً-يف ذلك اعترب وتذكر واتعظ، إذا نظر 

العلوية والسفلية فأخذ منها آية دل على أن يعيده، وليس بدأ اخللق أهون من إعادته، نظر إىل األفالك 
، خلق السماوات مع ]٥٧:غافر[لَخلْق السموات واَألرضِ أَكْبر من خلْقِ الناسِ : اهللا عليها بقوله

واآليات اليت أمر اهللا عباده أن . علوها ومع عظمها وخلق األرض مع اتساعها أكرب من خلق الناس
، ومن آياته ]٢٠:الروم[ومن آياته أَنْ خلَقَكُم من ترابٍ : رية، كقوله تعاىليتعظوا ا وينظروا فيها كث

، ومن ]٢٢:الروم[، ومن آياته خلْق السموات واَألرضِ ]٢١:الروم[أَنْ خلَق لَكُم من أَنفُِسكُم أَزواجاً 
النلِ وبِاللَّي كُمامنم هاتارِآيه  

)٣/١٣١(  

  

 هلفَض نم كُماؤغتاب٢٣:الروم[و[ ًعاطَمفاً ووخ قرالْب رِيكُمي يالَّذ وه ،]أَنْ ]١٢:الرعد هاتآي نمو ،
 رِهبِأَم ضاَألراُء ومالس قُوم٢٥:الروم[ت[يلو اترشبم احيلَ الرسرأَنْ ي هاتآي نمو ، هتمحر نم يقَكُمذ

وال شك أن هذه اآليات عربة ] ٤٦:الروم[ولتجرِي الْفُلْك بِأَمرِه ولتبتغوا من فَضله ولَعلَّكُم تشكُرونَ 
ملن اعترب، وعظة ملن اتعظ؛ فألجل ذلك أصبح اليوم اآلخر يقيناً عند أهل اإلميان؛ ألا قامت عليه 

أَوآباؤنا * أَئذَا متنا وكُنا تراباً وعظَاماً أَئنا لَمبعوثُونَ : دما كان املشركون ينكرونه ويقولونالرباهني بع



ومعلوم أن . يستنكرون ذلك، فأقام اهللا عليهم احلجة، وبني هلم األدلة] ١٧-١٦:الصافات[اَألولُونَ 
هذه الروح من جسده، ويبقى اجلسد ليس به اإلنسان يتكون من جسد وروح، فبعد املوت خترج 

حركة، فيفىن اجلسد ويكون تراباً، ولكن قدرة اهللا أعلى من كل شيء، فهو قادر سبحانه على أن يوصل 
أما . إليه األمل أو النعيم ولو كان تراباً أو رماداً، اهللا قادر على كل شيء، فما شاء كان وما مل يشأ مل يكن

ه فقد مر بنا أن الروح ال تعدم، وأا باقية، وأا يف هذا الربزخ بني الدنيا روحه اليت كانت تعمر جسد
واآلخرة إما يف نعيم وإما يف عذاب، وإن كنا بعقولنا ال ندرك ماهيتها، وال ندري أين مستقرها، بل 
نتحقق بأن الروح إذا خرجت من البدن ال تنعدم كما ينعدم البدن، بل تبقى، والدليل على بقائها 

باقية يف هذه : ألحاديث اليت فيها أا تقبض، وأنه يعرج ا، وأا ترى من يقبضها، وحنو ذلك، فهي إذاًا
املدة بني الدنيا واآلخرة، ويوم القيامة يأمر اهللا األرض فتجمع ما فيها من رفات األموات، وتتجمع 

ا أرواحها، وقد وقع مثل ذلك يف عظامهم حىت تتكامل، ويكسوها اهللا حلماً، مث بعد أن يعيدها يرسل إليه
  الدنيا، فحكى اهللا قصة الذي مر على قرية وهي خاوية

)٣/١٣٢(  

  

كأنه استبعد أن حتيا ] ٢٥٩:البقرة[أَنى يحيِي هذه اللَّه بعد موتها : على عروشها، فاستبعد إعادا وقال
عام مث بعثه، وكان معه محار، وكان معه سلة طعام وقد فنيت، فأراه اهللا اآلية يف نفسه، فأماته اهللا مائة 

: كم لبثت؟ قال: وفاكهة، فلما بعثه ونفخ فيه الروح بعد مائة سنة، أراه اهللا كيف حييي املوتى، فقيل له
ه بلْ لَبِثْت مائَةَ عامٍ فَانظُر إِلَى طَعامك وشرابِك لَم يتسن: لبثت يوماً أو بعض يوم، فقال اهللا

، وكان محاره قد فين وأصبح تراباً، ]٢٥٩:البقرة[مل يتغري، وانظُر إِلَى حمارِك : أي] ٢٥٩:البقرة[
إنه أخذ ينظر إىل : يقولون] ٢٥٩:البقرة[وانظُر إِلَى حمارِك ولنجعلَك آيةً للناسِ وانظُر إِلَى الْعظَامِ 

ا ببعض، أوالً التأمت العظام، مث اكتست حلماً، مث نبت عليها عظام احلمار كيف جتتمع مث يلتئم بعضه
فأراه اهللا اآلية يف نفسه، وفيما كان ! جلدها، مث نفخ فيه الروح، فقام احلمار وق كما ينهق إذا كان حياً

نْ يحيِي معه، وذلك بال شك آية وعربة تدل أن اهللا قادر على أن حييي املوتى أَلَيس ذَلك بِقَادرٍ علَى أَ
  .، فإذا أيقن اإلنسان بذلك فإن يقينه حيمله على أن يستعد ملا بعد املوت]٤٠:القيامة[الْموتى 

  ]٦٠[شرح العقيدة الطحاوية 
من عقيدة أهل السنة اإلميان بعذاب القرب، وقد دلت عليه كثري من األدلة من القرآن والسنة، وقد رد 

  . األهواء والبدعأهل العلم على شبه من ينكره من أهل
  اإلميان بعذاب القرب وفتنته

…  



)٣/١٣٣(  

  

وبعذاب القرب ملن كان له أهالً، سؤال منكر ونكري يف قربه عن ربه : (قوله: [قال الشارح رمحه اهللا تعاىل
ودينه ونبيه، على ما جاءت به األخبار عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وعن الصحابة رضوان اهللا 

وحاق بِآلِ فرعونَ سوُء : قال تعاىل). قرب روضة من رياض اجلنة أو حفرة من حفر النريانوال. عليهم
النار يعرضونَ علَيها غُدواً وعشياً ويوم تقُوم الساعةُ أَدخلُوا آلَ فرعونَ أَشد الْعذَابِ * الْعذَابِ 

يوم ال يغنِي عنهم * رهم حتى يالقُوا يومهم الَّذي فيه يصعقُونَ فَذَ: ، وقال تعاىل]٤٦-٤٥:غافر[
وإِنَّ للَّذين ظَلَموا عذَاباً دونَ ذَلك ولَكن أَكْثَرهم ال يعلَمونَ * كَيدهم شيئاً وال هم ينصرونَ 

 عذام بالقتل وغريه يف الدنيا، وأن يراد به عذام يف ، وهذا حيتمل أن يراد به]٤٧-٤٥:الطور[
وعن الرباء بن . الربزخ وهو أظهر؛ ألن كثرياً منهم مات ومل يعذب يف الدنيا، أو املراد أعم من ذلك

كنا يف جنازة يف بقيع الغرقد، فأتانا النيب صلى اهللا عليه وسلم فقعد وقعدنا : عازب رضي اهللا عنه قال
إن : أعوذ باهللا من عذاب القرب ثالث مرات، مث قال: (رءوسنا الطري، وملا يلحد له، فقالحوله كأن على 

العبد املؤمن إذا كان يف إقبال من اآلخرة وانقطاع من الدنيا نزلت إليه املالئكة كأن على وجوههم 
ملك الشمس، معهم كفن من أكفان اجلنة، وحنوط من حنوط اجلنة، فجلسوا منه مد البصر، مث جييء 

: اخرجي إىل مغفرة من اهللا ورضوان، قال! يا أيتها النفس الطيبة: املوت حىت جيلس عند رأسه، فيقول
فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من يف السقاء، فيأخذها فإذا أخذها مل يدعوها يف يده طرفة عني حىت 

جدت على وجه يأخذوها فيجعلوها يف ذلك الكفن وذلك احلنوط، وخيرج منها كأطيب نفحة مسك و
ما هذه الروح الطيبة؟ :  إال قالوا-على مأل من املالئكة: يعين-فيصعدون ا فال ميرون ا : قال. األرض
  :فيقولون

)٣/١٣٤(  

  

فالن بن فالن بأحسن أمسائه اليت كانوا يسمونه ا يف الدنيا، حىت ينتهوا ا اىل السماء، فيستفتحون له 
مقربوها إىل السماء اليت تليها، حىت ينتهي ا إىل السماء السابعة، فيقول فيفتح له، فيشيعه من كل مساء 

اكتبوا كتاب عبدي يف عليني، وأعيدوه إىل األرض، فإين منها خلقتهم، وفيها أعيدهم، : اهللا عز وجل
من ربك؟ : فتعاد روحه يف جسده، فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقوالن له: قال. ومنها أخرجهم تارة أخرى

ما هذا الرجل الذي بعث : ديين اإلسالم، فيقوالن له: ما دينك؟ فيقول: ريب اهللا، فيقوالن له: ولفيق
قرأت كتاب اهللا فآمنت به وصدقت، : ما علمك؟ فيقول: هو رسول اهللا، فيقوالن له: فيكم؟ فيقول

فيأتيه من : قال. أن صدق عبدي؛ فافرشوه من اجلنة، وافتحوا له باباً إىل اجلنة: فينادي مناد من السماء



ويأتيه رجل حسن الوجه، حسن الثياب، طيب الريح : روحها وطيبها، ويفسح له يف قربه مد بصره، قال
من أنت فوجهك الوجه الذي : أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد، فيقول له: فيقول

: قال. رجع إىل أهلي ومايلأقم الساعة؛ حىت أ! يا رب: أنا عملك الصاحل، فيقول: جييء باخلري؟ فيقول
وإن العبد الكافر إذا كان يف انقطاع من الدنيا وإقبال من اآلخرة نزل إليه من السماء مالئكة سود 
: الوجوه، معهم املسوح، فيجلسون منه مد البصر، مث جييء ملك املوت حىت جيلس عند رأسه، فيقول

فتتفرق يف جسده فينتزعها كما ينتزع : اخرجي إىل سخط من اهللا وغضب، قال! أيتها النفس اخلبيثة
السفود من الصوف املبلول، فيأخذها فإذا أخذها مل يدعوها يف يده طرفة عني حىت جيعلوها يف تلك 

املسوح، وخيرج منها كأننت ريح خبيثة وجدت على وجه األرض، فيصعدون ا، فال ميرون ا على مأل 
فالن بن فالن بأقبح أمسائه اليت كانوا يسمونه ا : ث؟ فيقولونما هذا الروح اخلبي: من املالئكة إال قالوا

يف الدنيا، حىت ينتهي ا إىل السماء الدنيا، فيستفتح له فال يفتح له، مث قرأ رسول اهللا صلى اهللا عليه 
  ال تفَتح لَهم: وسلم

)٣/١٣٥(  

  

جلى يتةَ حنلُونَ الْجخدال ياِء ومالس ابوأَب اطيالْخ مي سلُ فمفيقول اهللا عز ] ٤٠:األعراف[ الْج
ومن يشرِك بِاللَّه فَكَأَنما : اكتبوا كتابه يف سجني يف األرض السفلى، فتطرح روحه طرحاً، مث قرأ: وجل

حس كَاني مف يحالر وِي بِههت أَو رالطَّي طَفُهخاِء فَتمالس نم رفتعاد روحه يف : قال]. ٣١:احلج[يقٍ خ
ما هذا : ال أدري، فيقوالن له! هاه هاه: من ربك؟ فيقول: جسده، ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقوالن له

أن كذب عبدي، : ال أدري، فينادي مناد من السماء! هاه هاه: الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول
أتيه من حرها ومسومها، ويضيق عليه قربه حىت ختتلف فيه فافرشوه من النار، وافتحوا له باباً إىل النار، في

أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك : أضالعه، ويأتيه رجل قبيح الوجه، قبيح الثياب، مننت الريح، فيقول
أنا عملك اخلبيث، : من أنت فوجهك الوجه الذي جييء بالشر؟ فيقول: الذي كنت توعد، فيقول

إلمام أمحد وأبو داود ، وروى النسائي وابن ماجة أوله، ورواه رواه ا) ال تقم الساعة! رب: فيقول
احلاكم وأبو عوانة اإلسفرائيين يف صحيحيهما وابن حبان ، وذهب إىل موجب هذا احلديث مجيع أهل 
السنة واحلديث، وله شواهد من الصحيح، فذكر البخاري رمحه اهللا عن سعيد عن قتادة عن أنس أن 

إن العبد إذا وضع يف قربه وتوىل عنه أصحابه إنه ليسمع قرع : (وسلم قالرسول اهللا صلى اهللا عليه 
ما كنت تقول يف هذا الرجل حممد صلى اهللا عليه وسلم؟ فأما : نعاهلم، فيأتيه ملكان فيقعدانه فيقوالن له

اً من انظر إىل مقعدك من النار أبدلك اهللا به مقعد: أشهد أنه عبد اهللا ورسوله، فيقول له: املؤمن فيقول
ويف الصحيحني عن . وذكر احلديث.. وروي لنا أنه يفسح له يف قربه : ، قال قتادة )اجلنة، فريامها مجيعاً



إما ليعذبان، وما يعذبان يف : (ابن عباس رضي اهللا عنهما أن النيب صلى اهللا عليه وسلم مر بقربين فقال
  كبري، أما أحدمها فكان ال يستربىء من البول، وأما اآلخر

)٣/١٣٦(  

  

ويف ). لعله خيفف عنهما ما مل ييبسا: فكان ميشي بالنميمة، فدعا جبريدة رطبة فشقها نصفني، وقال
إذا قرب أحدكم أو اإلنسان أتاه : (قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: صحيح أيب حامت عن أيب هريرة قال
  ]. ...... احلديث إخل، وذكر..)املنكر ولآلخر النكري : ملكان أسودان أزرقان يقال ألحدمها

  األدلة على عذاب القرب
…  

اإلميان بالربزخ وما يكون فيه ثبت تفصيالً بالسنة، وثبتت أدلته من القرآن، وقد روي أن امرأة من 
أعاذك اهللا من عذاب القرب، فأنكرت عائشة أن : اليهود دخلت على عائشة ، فكان من مجلة ما قالت هلا

نعم، إن القرب فيه عذاب وفيه : (ء النيب صلى اهللا عليه وسلم سألته، فقاليكون يف القرب عذاب، فلما جا
وقد استدل الشارح على عذاب الربزخ بآيات، وابتدأ بقوله تعاىل يف قصة آل . أو كما قال) نعيم

 فرعونَ أَشد الْعذَابِ النار يعرضونَ علَيها غُدواً وعشياً ويوم تقُوم الساعةُ أَدخلُوا آلَ: فرعون
، يف بعض احلكايات أن أناساً رأوا يف املنام أو يف اليقظة أن طيوراً تذهب أول النهار وهي ]٤٦:غافر[

إن هذه أرواح آل فرعون يف أول : بيض إىل وراء البحر، وترجع يف آخر النهار وهي سود، فقيل له
 كما كانت، مث ترجع يف آخر النهار فتحترق، يعرضون النهار تعرض على النار فتحترق، مث ترجع فتعود

على النار فيحترقون فتسود ألوام، هذا عذاب الربزخ، يعرضون على النار غدواً أول النهار، وعشياً 
فإذا كان هذا يف حق آل فرعون فكذلك كل كافر، وكل خارج من اإلسالم، وكل . آخر النهار

اآلية الثانية يف آخر سورة الطور، وهي قوله تعاىل . آلل فرعونمبتدع؛ يثبت له هذا العذاب الذي ثبت 
وإِنَّ للَّذين ظَلَموا عذَاباً دونَ ذَلك : بعدما ذكر يومهم الذي فيه يصعقون، وهو يوم القيامة، قال

إنه عذاب : قبل ذلك، فسر هذا العذاب بأنه عذاب القرب، وقيل: يعين) عذاباً دون ذلك] (٤٧:الطور[
   الدنيا، ورجح الشارح أنه عذاب القرب؛ وذلك ألن كثرياً منهم مات ومل يعذبيف

)٣/١٣٧(  

  

وقد . يف الدنيا، فدل على أنه البد أن يأتيه عذاب قبل عذاب يوم القيامة، وال يكون إال عذابه يف الربزخ
نها أُعيدوا فيها وقيلَ لَهم ذُوقُوا كُلَّما أَرادوا أَنْ يخرجوا م: استدل أيضاً بقوله تعاىل يف سورة السجدة



ففسر العذاب ] ٢١-٢٠:السجدة[ولَنذيقَنهم من الْعذَابِ اَألدنى * عذَاب النارِ الَّذي كُنتم بِه تكَذِّبونَ 
تعاىل يف واستدل أيضاً عليه بقوله . األدىن بأنه عذاب الربزخ، فإن عذاب القرب قبل العذاب األخروي

: املرتان قيل] ١٠١:التوبة[سنعذِّبهم مرتينِ ثُم يردونَ إِلَى عذَابٍ عظيمٍ : سورة التوبة ملا ذكر املنافقني
عذاب على األرواح وعذاب على األبدان، : مرة يف الدنيا ومرة يف الربزخ، أو مرتني يف الربزخ، يعين

وقد تكلم العلماء على القبور وما يكون فيها، . قرب من القرآنفهذه أدلة تدل على إثبات عذاب ال
فكتب املتقدمون كتباً كثرية كابن أيب الدنيا له كتاب مطبوع فيمن شوهد يعذب يف قربه، وكذلك ابن 
القيم يف كتابه املسمى بكتاب الروح، تكلم فيه على عذاب القرب، وذكر األدلة عليه، وذكر أنواعه، 

تكلم فيه ) أهوال القبور وأحوال املوتى إىل النشور: (رجب يف كتابه الذي يسمىكذلك تلميذه ابن 
  .على عذاب القرب وأنواعه، وتوسع يف ذلك، وذكروا أمثلة وأدلة على ذلك

  شرح حديث الرباء الطويل يف عذاب القرب
…  
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عنا، وذكر ابن كثري وردت أحاديث كثرية تدل على إثبات عذاب القرب، وذكر الشارح بعضها كما مس
يثَبت اللَّه الَّذين آمنوا بِالْقَولِ الثَّابِت في الْحياة الدنيا وفي : يف التفسري عند قوله تعاىل يف سورة إبراهيم

 القرب، وقد أورد أا نزلت يف عذاب] ٢٧:إبراهيم[اآلخرة ويضلُّ اللَّه الظَّالمني ويفْعلُ اللَّه ما يشاُء 
عندها أحاديث كثرية طويلة وقصرية فيها ذكر ما يعرض على امليت يف قربه وما يناله من العذاب، ومنها 

يشترك املؤمن والكافر يف . هذا احلديث الطويل الذي مسعناه، فنتأمل يف هذا احلديث، ونأخذ منه عربة
اخرجي أيتها الروح الطيبة، : ل للمؤمنأن ملك املوت جيلس عند رأس كل واحد منهما، إال أنه يقو

اخرجي أيتها : كانت يف اجلسد الطيب، اخرجي إىل روح ورحيان، ورب غري غضبان، ويقول للكافر
أما روح املؤمن فإنه يسلها . الروح اخلبيثة كانت يف اجلسد اخلبيث، اخرجي إىل سخط من اهللا وغضب

ل القطرة من فم السقاء، وأما روح الكافر كما تسل الشعرة من العجني، أو تسيل روحه كما تسي
فتتفرق يف جسده فينتزعها بقوة كما ينتزع السفود من الصوف املبلول، والسفود هو الذي له أطراف 
من حديد حمددة، إذا أدخل يف الصوف املبلول ال خيرج إال بعد ما يتقطع الصوف، وبعدما يتقطع ما 

سط صوف أو قطن ما خترج إال بعد أن يتقطع الذي علق به، وأنت إذا أردت أن خترج شوكة من و
حوهلا، فروح الكافر تتفرق يف جسده، وينتزعها امللك بقوة فتتقطع العروق، وتتقطع الشرايني، فال 

وبعدما خترج الروح تأخذها املالئكة، فمالئكة . خترج إال بقوة، وهذا دليل على أن هذا أول عذاب
الكافر سود الوجوه، ومع مالئكة املؤمن أكفان من اجلنة، املؤمن كأن وجوههم الشمس، ومالئكة 



وحنوط من اجلنة، واحلنوط هي األطياب اليت يطيب ا امليت، فامليت يطيب بدنه بأنواع من الطيب، 
وروحه كذلك تطيبها املالئكة حبنوط من اجلنة، ويامسني من اجلنة، وأكفان من اجلنة، وأما الكافر فإن 

  روحه جتعل يف
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بعدما يصعد ا . تلك املسوح، وهو اخلشن من ثياب الصوف الذي يف غاية اخلشونة، هذا الفرق بينهما
خيرج من املؤمن كأطيب ريح مسك وجدت على وجه األرض، وخيرج من الكافر كأننت ريح جيفة 

وكذلك . وجدت على وجه األرض، مع أا روح، ولكن هذه هلا رائحة طيبة، وهذه هلا رائحة خبيثة
املؤمن يسمونه بأحسن أمسائه يف الدنيا، والكافر بأقبح أمسائه يف الدنيا، واملؤمن يستفتح له فتفتح له 

أبواب السماء، ويشيعه من كل مساء مقربوها إىل السماء الثانية، وهكذا حىت تصل روحه إىل السماء 
 إىل األرض، فإين منها خلقتهم، اكتبوا كتاب عبدي يف عليني، وأعيدوه: السابعة، فعند ذلك يقول اهللا

وفيها أعيدهم، ومنها أخرجهم تارة أخرى، فتصعد روحه وتصل إىل السماء السابعة، ويكتب كتابه يف 
وأما الكافر . مشتق من العلو] ١٨:املطففني[كَالَّ إِنَّ كتاب اَألبرارِ لَفي علِّيني : عليني كما يف قوله تعاىل

: سجني قيل] ٧:املطففني[كَالَّ إِنَّ كتاب الفُجارِ لَفي سجنيٍ : يف سجني، قال تعاىلاكتبوا كتابه : فيقول
كأن أرواحهم مسجونة يف أسفل األرض السابعة، فيكون هذا مستقر : إنه مشتق من السجن، يعين

ابوأَب ملَه حفَتم، وروح الكافر ال تفتح هلا السماء، ال تلُونَ أرواحهم، وحمل كتاخدال ياِء ومالس 
 اطيالْخ مي سلُ فمالْج جلى يتةَ حناجلمل هو زوج الناقة، وسم اخلياط هو ثقب ] ٤٠:األعراف[الْج

اإلبرة، فاإلبرة اليت خياط ا هلا ثقب يدخل فيه السلك الذي خياط به، فكيف يتصور أن اجلمل يدخل 
أم ال يدخلون اجلنة حتماً؛ ألنه ال يتصور دخول اجلمل يف سم : ؟ واملعىنمن ثقب اإلبرة اليت خياط ا

ومن يشرِك : كذلك روح الكافر تطرح من السماء طرحاً إىل األرض، واستدل عليه بقوله تعاىل. اخلياط
الر وِي بِههت أَو رالطَّي طَفُهخاِء فَتمالس نم را خمفَكَأَن يقٍ بِاللَّهحس كَاني مف يف مكان ] ٣١:احلج[يح

  .بعيد، فتطرح روحه طرحاً
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منكر ونكري كما مسعنا، ويسأالنه عن ثالث : وكل منهما تعاد روحه يف جسده، ويأتيه ملكان يقال هلما
 يقرأ، ولكن عن ربه ونبيه ودينه، فيثبت اهللا املؤمن وينطقه بالصواب، ولو كان أمياً، ولو كان ال: مسائل

ريب اهللا، وديين اإلسالم، ونبيي حممد : عقيدته اليت مات عليها يبقى عليه أثرها، فينطقه اهللا بأن يقول



صلى اهللا عليه وسلم، أما الكافر فكما مسعنا ولو كان قارئاً، ولو كان عاملاً، ولو كان فامهاً، يزيغه اهللا 
ري، مسعت الناس يقولون شيئاً فقلته، ويف بعض ال أد! هاه هاه: ويضله، فال يدري باجلواب، فيقول

، واملرزبة هي حديدة كبرية هلا رأس كبري، يضرب ا، يقول يف )يضرب مبرزبة من حديد: (الروايات
! ، وماذا يتحمل هذا اإلنسان الذي يضرب ذه املرزبة؟)لو ضرب ا جبل لكان تراباً: (بعض الروايات

مث إذا سئل .  يفن، فيتأمل بذلك وإن كنا ال نشعر بذلك، وال تدركه أفهامناولكن ألن اهللا ما أراد إفناءه مل
صدق عبدي، فأفرشوه من اجلنة، وافتحوا له باباً إىل اجلنة، : املؤمن وأجاب باجلواب الصحيح يقول اهللا

ىل النار باب إ: يفتح له بابان: (فيأتيه من روحها ورحياا، وينظر إىل مرتله من اجلنة، ويف بعض الروايات
فينظر -هذا مرتلك الذي أبدلك اهللا به : هذا املرتل الذي أعاذك اهللا منه، وباب إىل اجلنة ويقال: ويقال

رب أقم الساعة حىت أرجع إىل أهلي ومايل، :  فيقول-إليهما ويرامها مجيعاً، ويتمىن أن تقوم الساعة
وأما . جلنة، وإن كنا ال ندرك ذلك، ويكون القرب عليه روضة من رياض ا)فيفسح له يف قربه مد بصره
كذب عبدي، فأفرشوه من النار، وافتحوا له باباً إىل النار، فيأتيه من : الكافر والعياذ باهللا فيقول اهللا

حرها ومسومها، ويضيق عليه قربه حىت ختتلف أضالعه، فيكون عليه حفرة من حفر النار، وإن كنا ال 
  .ندرك ذلك؛ ألنه يف عامل وحنن يف عامل

  الرد على من ينكر عذاب القرب
…  
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إذا وضع الرجل يف قربه، وتوىل : (وردت األدلة اليت تثبت عذاب القرب مثل قوله صلى اهللا عليه وسلم
فإذا قال . ، إىل آخر األحاديث اليت مسعنا)عنه أصحابه، وإنه ليسمع قرع نعاهلم، أتاه ملكان فيجلسانه

إنا : ر القرب بعد يومني أو بعد أيام وجنده كما هو مل يتغري؟ ويقول بعضهمأين العذاب وحنن قد حنف: قائل
نضع على صدره الزئبق الذي هو خفيف احلركة، ومع ذلك جنده على حاله مل يتغري عن موضعه، فكيف 

أنكم يف عامل وهم يف عامل، والعامل الذي هم فيه هو عامل األرواح، وال : يكون العذاب مع هذا؟ فاجلواب
أن الروح هي اليت يكون عليها احلساب، وعليها العذاب، وهي اليت تتأمل وتتنعم، وحنن ال نشعر شك 

بذلك، وال تدركه أفهامنا، والذي يف الدنيا ال يشعر مبا يكون بعد املوت؛ فألجل ذلك يقول يف 
ا اهللا ما لو أمسعن) إنه يصيح صيحة يسمعها كل شيء إال اإلنسان، ولو مسعها اإلنسان لصعق: (احلديث

يكون من أهل القبور ملا استقر الناس يف الدنيا، وملا نوا مبأكل وال مبشرب، وملا عمرت هذه الدنيا 
بأهلها؛ ألم إذا كانوا يسمعون عذاب هؤالء وصياحهم وعويلهم، ويعلمون أم سيصريون إىل مثل 

ا؛ فألجل ذلك ملا أراد اهللا ذلك، تنكدت عليهم احلياة، وتكدر عليهم صفوها، وتكدرت عليهم معيشته



عمارة هذه الدنيا حجب عنهم األمور األخروية، اليت أوهلا ما بعد املوت، حجبها عنهم فال يسمعون 
شيئاً مما فيها، وال يعلمون حقيقته، ولكن قد يطلع اهللا أفراداً على شيء من ذلك، ومن أراد أمثلة لذلك 

 الدنيا فله رسائل يف ذلك، وكتاب أهوال القبور البن فريجع إىل الكتب اليت ذكرنا، مثل كتب ابن أيب
رجب ، وكتاب الروح، فقد ذكروا عن أناس أم أطلعوا على بعض األمور األخروية، ومنها ما هو 

أحالم ومرائي، ومنها ما هو رأي عني، ويف بعض احلكايات أن بعضهم رؤي يف املنام وعلى وجهه سفعة 
دفن عندنا بشر املريسي فزفرت جهنم زفرة، فنال : اد يف وجهك؟ فقالما هذا السو: من سواد، فقيل له

  !مجيع أهل القبور منها هذه السفعة من السواد
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ومعلوم أن املقبورين قد يكون أحدمها سعيداً واآلخر شقياً، ويدفنان يف قرب واحد، ويكون هذا قربه 
ملتصقان، وال يتأمل هذا بعذاب هذا، وال يتنعم روضة من رياض اجلنة، وهذا حفرة من حفر النار، ومها 

هذا بنعيم هذا، واهللا قادر على كل شيء؛ ألنه يقدر على إيصال كلٍ ما يستحقه، وال يستبعد يف قدرة 
وأما احلكايات الدنيوية فذكروا منها أشياء كثرية، ذكروا أن فالناً ملا دفنوه، . اهللا أمثال هذه األمور

قلنسوة واحد منهم، فخفض رأسه ليأخذها، فرأى القرب قد مد وقد وسع يف وسووا عليه لبنه، سقطت 
وكذلك حيكى عن كثري من الذين يشهد هلم باخلري أنه خيرج من . وهذه بشرى! نظر عينه، ومل يره غريه

وال ! قبورهم رائحة املسك، وأنه يشم منهم قبل أن يدفنوا روائح طيبة على األبدان، فكيف باألرواح؟
 سبحانه أخرب على لسان رسله ذه األمور، وأظهر منها عالمات لتكون شاهداً ودليالً لألمة شك أن اهللا

  .على مثل هذه األمور اليت مل يروها
  إطالع اهللا نبيه على عذاب بعض أهل القبور

…  
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م راكباً على أطلع اهللا نبيه على ما مل يطلع عليه غريه، ففي بعض األحاديث أنه كان صلى اهللا عليه وسل
فأخرب ) ملن هذه القبور؟: (محار فأقبل على مخسة قبور، فحادت األتان اليت كان راكبها، فرتل وسأل

 ملا مسعت عذام أو أحست مبا هم فيه من -اليت هي أنثى احلمر-بأم من املشركني، فأخرب بأن األتان 
ليس :  يلزم أن يكون ذلك مطرداً، يعينالعذاب حادت، فأطلعه اهللا على ذلك، ومل يطلع عليه غريه، وال

كل من ركب محار ومر على قرب أن ينتبه له ذلك احلمار أو حنوه، والدواب قد يكون هلا مساع وانتباه 



لشيء ال نسمع به، ولكن قد ال يظهر عليها أثر ذلك السماع، فقد أخرب النيب صلى اهللا عليه وسلم بأن 
 الصباح إىل طلوع الشمس ختشى أن يكون ذلك هو يوم الدواب يف صباح كل يوم مجعة تصيخ قرب
وما من دابة إال وهي مصيخة يوم اجلمعة حىت تطلع : (القيامة، يقول يف احلديث يف فضل يوم اجلمعة

، وحنن ال نشعر ذه اإلصاخة اليت فيها، وال هذا الوجل، وال هذا )الشمس خمافة أن تقوم الساعة
 حيصل هلا من اخلوف أو من السماع املفزع أو حنو ذلك، وأما الرسل اخلوف، وكذلك أيضاً ال نشعر مبا

فاهللا تعاىل يطلعهم على بعض األمور الغيبية، ومن ذلك أن اهللا أطلع نبيه على هذين القربين اللذين 
أما أحدمها فكان ال يستربئ من البول، وأما : (يعذبان، وما يعذبان يف كبري، وقد مر احلديث، وفيه

لعله خيفف :  ميشي بالنميمة، فدعا جبريدة فشقها نصفني، وغرز يف كل قرب واحدة وقالاآلخر فكان
، وهذا من خصائص الرسول عليه الصالة والسالم، فاهللا تعاىل هو الذي يطلعه على ما )عنهما ما مل ييبسا

ريدة اليت يشاء، وال جيوز لغريه أن يغرز جريدة أو عصاً رطبة على أي قرب، وال ميكن أن يقاس على اجل
وقد ذكر عن بعض العلماء أم استحبوا أن يغرس على كل . غرسها النيب صلى اهللا عليه وسلم غريها

قرب جريدة، وكلما يبست نزعوها وغرسوا أخرى، وهذا مل يفعله النيب صلى اهللا عليه وسلم مع كل 
  أحد، ومل يفعله الصحابة، وال نقل عن األئمة، فال
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ون له وجه من الداللة، ولكن علينا أن نعمل األعمال الصاحلة اليت تنجي من عذاب القرب، جيوز، وال يك
وعلينا أن ننصح املسلمني أال يعملوا عمالً يدخلهم يف العذاب، أو يؤهلهم إىل العذاب، وحنثهم على 

  .ب القرباألعمال الصاحلة اليت يستحقون ا نعيم الربزخ، وينجيهم اهللا ا من عذاب النار، وعذا
  الدعاء للميت بالنجاة من عذاب القرب

…  
يستحب يف الصالة على اجلنازة أن يدعى للميت بالنجاة من عذاب القرب، يقال يف آخر الدعاء له، 

وهذا مما يرجى . اللهم افسح له يف قربه، ونور له فيه: بعدما يدعى له باملغفرة، وأن تكفر عنه خطاياه
هكذا يستحب أن . اللهم أجنه من عذاب القرب وعذاب النار: يقال أيضاًإجابته، فيفسح له يف قربه، و

يدعى للميت، ويدعى كذلك لكل املسلمني أن ينجيهم اهللا من عذاب القرب، ومن فتنة القرب، ومن فتنة 
وإمجاع املسلمني على الدعاء بذلك، حىت أوجبه بعضهم يف آخر الصالة، دليل على أم . ما بعد املوت
: إذا تشهد أحدكم فليستعذ باهللا من أربع: (لك، ويدل على وجوده قوله صلى اهللا عليه وسلميوقنون بذ

، فجعل من )من عذاب جهنم، ومن عذاب القرب، ومن فتنة احمليا واملمات، ومن فتنة املسيح الدجال
 يقرب مجلتها عذاب القرب، فدل على أنه عقيدة راسخة عند املسلمني، وهي أن القرب فيه عذاب، ولو مل



إن هناك أمماً ال يدفنون أموام، بل حيرقوم كما هو معروف، وهناك من ميوت يف : امليت، قد يقال
يأتيه عذابه : فنقول! صحراء وال يدفن، بل تأكله الطيور، وتتقطعه السباع، وال يبقى له جثة تدفن أبداً

كل شيء، يعذب أو ينعم أياً كانت حياته أو نعيمه ولو كان رماداً، ولو كان تراباً، فقدرة اهللا تأيت على 
ثُم أَماته فَأَقْبره : وحالته، لكن األصل شرعية الدفن لألموات، فاإلسالم شرع التدافن، يقول اهللا تعاىل

لوال أال تدافنوا لسألت اهللا أن : (فشرع أن يقرب، ويقول النيب صلى اهللا عليه وسلم: أي] ٢١:عبس[
  إم لو مسعوا ما يسمعه من: كأنه يقول) ما أمسعيسمعكم من عذاب القرب 

)٣/١٤٥(  

  

ال حاجة إىل الدفن، ال ندفنه إذا كان يعذب يف قربه، : املعذبني يف القرب خلشي أم ال يتدافنون، فيقولون
  .لكن شرع اهللا التدافن، وقدر أن يصل العذاب أو النعيم إىل كل أحد سواء دفن أو مل يدفن

  ]٦١[وية شرح العقيدة الطحا
اختلف العلماء يف مستقر األرواح بعد املوت، والراجح أا تتفاوت يف مستقرها بعد املوت تفاوتاً كبرياً 

  .حبسب منازهلا، وقد دل على هذا نصوص كثرية من الكتاب والسنة
  األرواح

…  
اخل يف اإلميان باهللا، من اإلميان باهللا اإلميان مبا أخرب اهللا، ومبا أخربت به رسل اهللا، فاإلميان بالرسل د

واإلميان باليوم اآلخر داخل يف اإلميان باهللا؛ ألنه خرب اهللا، اهللا هو الذي أرسل الرسل، فمن آمن باهللا آمن 
برسله، واهللا أخرب باليوم اآلخر فمن آمن باهللا آمن خبربه، واليوم اآلخر يراد به ما بعد املوت، كلما 

من مات فقد قامت قيامته، فأول اآلخرة وأول : ولذلك يقولونيكون بعد املوت فهو من اليوم اآلخر؛ 
مراحلها خروج الروح، وبعدها يبدأ اإلنسان يف اجلزاء، قبل خروج الروح هو يف العمل، وبعدها يدخل 
يف اجلزاء، ويلقى جزاءه من حني خترج الروح حيث يلقى مقدمات اجلزاء على األعمال إن خرياً فخري، 

رفنا ما حيصل لروح املؤمن ولروح الكافر عند خروجها، وإن كنا ال نراها، وقد ع. وإن شراً فشر
وكذلك ما حيصل من عذاب القرب ونعيمه، ومن سؤال منكر ونكري، فذلك كله داخل يف اإلميان باليوم 
 اآلخر، وإذا آمن العبد مبا بعد املوت فإن من آثار اإلميان االستعداد، وهو أن يعمل ملا بعد املوت كما يف

هو احلازم الفطن، الذي دان نفسه : والكيس) الكيس من دان نفسه، وعمل ملا بعد املوت: (احلديث
حاسبها وعمل ملا بعد املوت، فإن ما قبل املوت قد ضمنه اهللا ملن عمل عمالً صاحلاً، بل لكل : يعين

 وجد جزاءه أحوج ما اخللق، وإمنا الذي مل يضمن هو ما بعد املوت، فليجتهد العبد حىت إذا قامت قيامته
  . ......يكون إليه



  مستقر األرواح بعد املوت
…  

)٣/١٤٦(  

  

: وقد اختلف يف مستقر األرواح ما بني املوت إىل قيام الساعة، فقيل: [قال الشارح رمحنا اهللا تعاىل وإياه
نة على باا يأتيهم إن أرواح املؤمنني بفناء اجل: أرواح املؤمنني يف اجلنة، وأرواح الكافرين يف النار، وقيل

بلغين أن الروح مرسلة تذهب : على أفنية قبورهم، وقال مالك : من روحها ونعيمها ورزقها، وقيل
إن : بل أرواح املؤمنني عند اهللا عز وجل، ومل يزيدوا على ذلك، وقيل: حيث شاءت، وقالت طائفة

أرواح املؤمنني : موت، وقال كعبأرواح املؤمنني باجلابية بدمشق، وأرواح الكافرين بربهوت بئر حبضر
أرواح : يف عليني يف السماء السابعة، وأرواح الكفار يف سجني يف األرض السابعة حتت خد إبليس، وقيل

أرواح املؤمنني عن ميني آدم، وأرواح الكفار : املؤمنني ببئر زمزم، وأرواح الكافرين ببئر برهوت، وقيل
 حيث كانت قبل خلق أجسادها، وقال أبو عمر بن عبد الرب مستقرها: عن مشاله، وقال ابن حزم وغريه

بلغين أن : أرواح الشهداء يف اجلنة، وأرواح عامة املؤمنني على أفنية قبورهم، وعن ابن شهاب أنه قال: 
أرواح الشهداء كطري خضر معلقة بالعرش تغدو وتروح إىل رياض اجلنة، تأيت را كل يوم تسلم عليه، 

إن النفس عرض من أعراض البدن كحياته : ها العدم احملض، وهذا قول من يقولمستقر: وقالت فرقة
مستقرها بعد املوت أبدان أخر تناسب أخالقها : وقالت فرقة. وإدراكه، وقوهلم خمالف للكتاب والسنة

وصفاا اليت اكتسبتها يف حال حياا، فتصري كل روح إىل بدن حيوان يشاكل تلك الروح، وهذا قول 
خية منكري املعاد، وهو قول خارج عن أهل اإلسالم كلهم، ويضيق هذا املختصر عن بسط أدلة التناس

هذه األقوال والكالم عليها، ويتلخص من أدلتها أن األرواح يف الربزخ متفاوتة أعظم تفاوت، فمنها 
م متفاوتون أرواح يف أعلى عليني يف املأل األعلى، وهي أرواح األنبياء صلوات اهللا وسالمه عليهم، وه

يف منازهلم، ومنها أرواح يف حواصل طري خضر تسرح يف اجلنة حيث شاءت، وهي أرواح بعض 
  الشهداء ال كلهم، بل من الشهداء من حتبس روحه عن

)٣/١٤٧(  

  

يا : (دخول اجلنة لدين عليه، كما يف املسند عن حممد بن عبد اهللا بن جحش أن رجالً جاء إىل النيب فقال
). إال الدين، سارين به جربائيل آنفاً: اجلنة، فلما وىل قال:  يل إن قتلت يف سبيل اهللا؟ قالما! رسول اهللا

ومن األرواح من يكون حمبوساً على باب اجلنة، كما يف احلديث الذي قال فيه رسول اهللا صلى اهللا عليه 



ومنهم من يكون يف ، ومنهم من يكون حمبوساً يف قربه، )رأيت صاحبكم حمبوساً على باب اجلنة: (وسلم
األرض، ومنها أرواح تكون يف تنور الزناة والزواين، وأرواح يف ر الدم تسبح فيه وتلقم احلجارة، كل 

األرواح باقية بعد املوت، والفناء يكون على األجساد، فإذا عرفنا أن ]. ذلك تشهد له السنة، واهللا أعلم
األقوال الكثرية يف مستقر األرواح، وهذه األقوال األرواح باقية فأين تكون هذه األرواح؟ مسعنا هذه 

الغالب أا مبنية على الظن، وقد يكون بعضها له دليل، ولكن يظهر أن األرواح تتفاوت حبسب 
األعمال، واهللا تعاىل قد ذكر بعض هذه األقوال أو أشار إليها، وكذلك األحاديث، فقد ثبت يف احلديث 

أن أرواحهم تكون يف : ، ومعناه)ري خضر تعلق من شجر اجلنةأرواح الشهداء يف جوف ط: (الصحيح
النار يعرضونَ علَيها غُدواً وعشياً : اجلنة، وثبت يف القرآن أن أرواح آل فرعون تعرض على النار

وورد يف القرآن قول . وعلى هذا فأرواح آل فرعون يف النار تعرض عليها غدواً وعشياً] ٤٦:غافر[
] ١٨:املطففني[وإِنَّ كتاب اَألبرارِ لَفي علِّيني ] ٧:املطففني[كَالَّ إِنَّ كتاب الفُجارِ لَفي سجنيٍ : اىلاهللا تع

: وسجني فسر بأنه يف األرض السابعة، وعليون فوق السماء السابعة، ومعىن أن كتام يف عليني أي
اكتبوا : (ا يف حديث الرباء الطويل أن اهللا يقولوأرواحهم كذلك، وقد مر بن: كتاب أعماهلم وقيل

: ، ويقول يف الكافر)كتاب عبدي يف عليني، وردوه إىل األرض، فإين منها خلقتهم، وفيها أعيدهم
  اكتبوا كتاب عبدي يف سجني، وأعيدوه إىل األرض، فإين منها خلقتهم، وفيها(

)٣/١٤٨(  

  

ومن يشرِك بِاللَّه فَكَأَنما خر من :  وقرأ قول اهللا تعاىل، وذكر فيه أن روح الكافر تطرح طرحاً،)أعيدهم
فدل على أنه يطرح من السماء، ] ٣١:احلج[السماِء فَتخطَفُه الطَّير أَو تهوِي بِه الريح في مكَان سحيقٍ 

  .ويتأمل بذلك الطرح
  الروح ال تدركها األبصار يف الدنيا

…  
خروجها من اجلسد ليست مرئية، ال يراها البشر، وال تدركها األبصار كما ال يرون الروح بعد 

الشياطني وال يرون اجلن، فكذلك ال يرون أرواح املوتى عند خروجها، فأما مستقرها فلم يرد نص 
إا تنعدم العدم احملض فهؤالء ينكرون عذاب : صريح يف أا تستقر يف مكان كذا وكذا، فالذين قالوا

لقرب، وينكرون نعيمه، وينكرون تأمل الروح، وينكرون إعادا يف اجلسد؛ ألا إذا عدمت كما عدم ا
البدن ما بقي هلا حياة، وال بقي هلا تأمل وال عذاب، وال صار القرب روضة من رياض اجلنة أو حفرة من 

قول الذي هو أبشع وكذلك ال. إا تنعدم: حفر النار كما تقدم، فهذا قول باطل، وهو قول من يقول
 أا تكون يف أجساد تالئمها، فروح الكافر إذا مات جعلت يف كافر آخر، -وهو قول الفالسفة-منه 



وروح املؤمن إذا مات جعلت يف مؤمن آخر جديد، إذا مات هذا وولد هذا أخذت روح هذا ونفخت 
سخت روح هذا وجعلت يف ن: يف هذا، ويسمى هؤالء أهل التناسخ أو التناسخيني؛ وذلك ألم يقولون

األجساد ال تعود، وكذلك : وينكرون أيضاً بعث األجساد، وهذه عقيدة الفالسفة، يقولون. هذا
هذه الدنيا : وينكرون أيضاً فناء الدنيا، ويقولون. اخللق ليس له مبدأ: ينكرون بدء اخللق، ويقولون

ن احلشر واجلزاء يف اآلخرة ويوم القيامة مستمرة وليس هلا اية، بل تستمر هكذا إىل غري اية، وينكرو
هذه يف اجلنة : أما الذين يقولون. والنفخ يف الصور وما أشبه ذلك، هؤالء هم التناسخيون والفالسفة

إن أرواح املؤمنني على أبواب اجلنة، وأرواح الكافرين على أبواب النار، أو : وهذه يف النار، أو يقولون
  نني على أفنيةإن أرواح املؤم: يقولون مثالً

)٣/١٤٩(  

  

إن أرواح املؤمنني : إا يف داخل القبور، أو يقولون مثالً: قبورهم، وكذلك أرواح الكافرين، أو يقولون
يف بئر زمزم، وإن أرواح الكافرين يف بئر برهوت، وهي بئر منتنة كما يذكر بعضهم، وهي يف بالد 

ن حتققنا أن األرواح خترج من األبدان، وأن حضرموت؛ كل هذه أقوال ظنية ليس هلا دليل قطعي، وحن
  .أرواح املؤمنني منعمة، وأرواح الكافرين معذبة، وأما مقرها فال علم لنا به

  كيفية تعارف األرواح
…  

األرواح جنود جمندة، فما : (إذا خرجت األرواح وهي باقية، فكيف مع ذلك تتعارف؟ ورد يف احلديث
، فهي أرواح ومع ذلك يلقى بعضها بعضاً، فكيف يعرف ) اختلفتعارف منها ائتلف، وما تناكر منها

هؤالء أن هذه روح فالن؟ البد أم يعرفون الروح مبيزة تتميز ا، حىت ولو كانت روحاً، واألجساد 
فيها عالمة ظاهرة يتميز ا الناس، يف صورته يف طوله يف قصره يف شعره يف وجهه يف بياضه يف سواده، 

هلا هناك ميزة يعرفونه ا ومييزونه، فالصحيح أا باقية، وأا تتعارف، وتتآلف، وأم والروح البد أن 
إذا مات امليت وخرجت روحه تلقاه األموات الذين : (يلقى بعضهم بعضاً، جاء يف بعض األحاديث

 اهلاوية، ذهب به إىل أمه: قد مات، قالوا: إنه قد جاءكم، يعين: ما فعل فالن؟ فإذا قال: سبقوه، وقالوا
، إذا كان مات ومل يأم عرفوا أنه بعد موته شقي، وأنه ذهب به إىل دار غري )فبئست األم وبئست املربية

دارهم، فدل على أن أرواح املؤمنني جتتمع، ويأيت بعضهم بعضاً، ويعرف بعضهم بعضاً، ويتفقد بعضهم 
، وحيزنون إذا مات أحد ومل يأم، بعضاً، ويفرحون مبن مات وجاءهم، وصار معهم يف أرواح املؤمنني

ويعرفون أنه ذهب به إىل غري موضعهم وحملهم، وهو اهلاوية اليت هي دار العذاب، فكل ذلك دليل على 
أم يتالقون، وأما مقرهم فاهللا أعلم هل هو يف السماء أم يف األرض أم على أفنية القبور أو يف اجلنة أو 



ر زمزم أو أي مكان؟ كل ذلك ليس عليه دليل يقيين، والذي حتقق يف النار أو يف بئر برهوت أو يف بئ
  .بقاؤهم وتالقيهم

)٣/١٥٠(  

  

  أرواح الشهداء
…  

وال تحسبن : وأما احلياة اليت اختص ا الشهيد وامتاز ا عن غريه يف قوله تعاىل: [قال الشارح رمحه اهللا
وال : ، وقوله تعاىل]١٦٩:آل عمران[ بلْ أَحياٌء عند ربهِم يرزقُونَ الَّذين قُتلُوا في سبِيلِ اللَّه أَمواتاً

، فهي أن اهللا تعاىل ]١٥٤:البقرة[تقُولُوا لمن يقْتلُ في سبِيلِ اللَّه أَموات بلْ أَحياٌء ولَكن ال تشعرونَ 
قال :  بن عباس رضي اهللا عنهما أنه قالجعل أرواحهم يف أجواف طري خضر كما يف حديث عبد اهللا

 جعل اهللا أرواحهم يف أجواف -يوم أحد: يعين-ملا أصيب إخوانكم : (رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
، احلديث )طري خضر ترد أار اجلنة، وتأكل من مثارها، وتأوي إىل قناديل من ذهب مدللة يف ظل العرش

فإم ملا بذلوا أبدام هللا عز . ه يف حديث ابن مسعود رواه مسلم رواه اإلمام أمحد و أبو داود ، ومبعنا
وجل حىت أتلفها أعداؤه فيه، أعاضهم منها يف الربزخ أبداناً خرياً منها، تكون فيها إىل يوم القيامة، 

ويكون تنعمها بواسطة تلك األبدان أكمل من تنعم األرواح اردة عنها؛ وهلذا كانت نسمة املؤمن يف 
ففي املوطأ أن كعب بن مالك :  طري أو كطري، ونسمة الشهيد يف جوف طري، وتأمل لفظ احلديثنيصورة

إن نسمة املؤمن طائر يعلق يف شجر اجلنة حىت يرجعه اهللا إىل جسده يوم : (كان حيدث أن رسول اهللا قال
، )وف طري خضرهي يف ج: (تعم الشهيد وغريه، مث خص الشهيد بأن قال) نسمة املؤمن: (، فقوله)يبعثه

ومعلوم أا إذا كانت يف جوف طري صدق عليها أا طري فتدخل يف عموم احلديث اآلخر ذا االعتبار، 
فنصيبهم من النعيم يف الربزخ أكمل من نصيب غريهم من األموات على فرشهم، وإن كان امليت على 

وحرم اهللا .  هو دونه، واهللا أعلمفراشه أعلى درجة من كثري منهم، فله نعيم خيتص به ال يشاركه فيه من
بعد مدد من -على األرض أن تأكل أجساد األنبياء كما روي يف السنن، وأما الشهداء فقد شوهد منهم 

   كما هو مل يتغري،-دفنه

)٣/١٥١(  

  

واهللا -فيحتمل بقاؤه كذلك يف تربته إىل يوم حمشره، وحيتمل أنه يبلى مع طول املدة واهللا أعلم، وكأنه 
البحث الذي تقدم هو ].  كلما كانت الشهادة أكمل، والشهيد أفضل، كان بقاء جسده أطول-أعلم



على األرواح عموماً، وهذا الكالم على أرواح الشهداء الذين قتلوا يف سبيل اهللا، فقد أخرب اهللا حبيام 
فَرِحني بِما آتاهم * بلْ أَحياٌء عند ربهِم يرزقُونَ وال تحسبن الَّذين قُتلُوا في سبِيلِ اللَّه أَمواتاً : فقال تعاىل

* اللَّه من فَضله ويستبشرونَ بِالَّذين لَم يلْحقُوا بِهِم من خلْفهِم أَالَّ خوف علَيهِم وال هم يحزنونَ 
فَضو اللَّه نم ةمونَ بِنِعرشبتسي نِنيمؤالْم رأَج يعضال ي أَنَّ اللَّهم ]١٧١-١٦٩:آل عمران[لٍ ووكو ،

أن أرواحهم قد خرجت من أبدام، ومعلوم أن : أحياء هي حياة برزخية، ومعلوم أم أموات، أي
ن أبدام بقيت ال إحساس فيها وال حياة فيها كحياة أهل الدنيا، ومعلوم أم ليسوا كحيام قبل أ

ميوتوا أو يقتلوا، فال حيتاجون إىل أكل، وال شرب، وال ختل، وال تنقل، فهي حياة برزخية، وقد فارقوا 
 عند رم، فهم -كما ذكر اهللا-فحيام . الدنيا، وقسمت أمواهلم على الورثة، وحلت نساؤهم لغريهم

زقون، ولو كانوا يف اجلنة فهم أحياء عند رم، وهذه العندية تفيد مزية، وتفيد فضيلة، فهم عند رم ير
عند رم، ولو كانوا يف قبورهم فأرواحهم عند رم، وأخرب بأم يرزقون، والرزق قد يكون حسياً، 

وقد يكون معنوياً، فإذا كان حسياً فمعناه أم حيتاجون إىل ما حيتاج إليه أهل الدنيا من األكل والشرب، 
هو لألرواح، ففي هذه األحاديث أن أرواحهم نقلت إىل ولكن معلوم أن ذلك ليس لألجساد، وإمنا 

أجساد طري خضر تعلق يف شجر اجلنة، وتأوي إىل قناديل معلقة يف اجلنة، ومعلوم أن الطري تشاهد 
  بالعني؛ وهلذا وصفها بأا خضر، فكأن روح الشهيد أدخلت يف هذا الطري، فأصبح حياً

)٣/١٥٢(  

  

يأكل، ويأوي إىل قناديل، والقناديل هي السرج اليت : يف شجرها يعينيطري ويتقلب ويدخل اجلنة، ويعلق 
فيها أنوار معلقة يف اجلنة، فهذه هي أرواحهم، وذكر اهللا أم يستبشرون بأصحام الذين يأتوم، كلما 

جاءهم شهيد فرحوا به، يستبشرون مبن جاءهم من األحياء، ويستبشرون أيضاً بنعمة اهللا اليت أنعم 
ال شك أن الشهداء هلم هذه املزية، وهي أن أرواحهم باقية، وأا يف أجساد، وأا تتنعم، أما . عليهم

أرواح غريهم فلم يذكر أا يف أجساد، بل تكون بدون جسد، أرواحهم كأرواح الشياطني وأرواح 
ضها ال كذلك أيضاً معلوم أن أبدام تدفن يف األرض، وقد يكون بع. اجلن ليس هلا أجساد تقوم ا

يستطاع دفنه، فإن كثرياً من الوقائع اليت وقعت بني املسلمني واملشركني يقتل فيها مثالً مخسون ألفاً، أو 
مائة ألف، ويصعب أن يدفنوا، فيبقون على األرض، إما أن تطول مدم وهم باقون على األرض وإما 

لهم الطيور، وما أشبه ذلك، أما أال تطول مدم، وبال شك أم يفنون بالعيان، تأكلهم األرض وتأك
الذين يدفنون فقد ورد ما يدل على أم يبقون مدة، فذكر جابر رضي اهللا عنه أن أباه ملا قتل يف أحد 

فلم تطب نفسي أن أتركه ومعه غريه، فحفرت قرباً مستقالً، : دفن هو ورجل آخر يف قرب واحد، يقول
 فإذا هو كما هو، مل يتغري بعد ستة أشهر إال شعرات فاستخرجته: وذلك بعد ستة أشهر أو حنوها، يقول



يف قفاه قد أكلتها األرض، تغري الشعر فقط، أما بدنه فإنه متصلب وباقٍ مل تأكله األرض، هذا والد جابر 
وذكر لنا قبل سنوات، أن بعض اإلخوان ذكروا أم حفروا يف بعض األماكن فعثروا على . بن عبد اهللا

. ين قتلوا يف سنة سبع وثالثني يف الوقعة اليت تسمى تربة وإذا هو مل تأكله األرضجثة أحد اإلخوان الذ
وذكر لنا أيضاً عن القتلى . بعد أكثر من مخسني أو ستني سنة مل تأكله األرض، وال يزال بدنه باقياً: أي

ذكرون أم الذين قتلوا يف أفغانستان أن كثرياً منهم نبشوا بعد أيام، ووجدوا مل تأكلهم األرض، وي
  جيدون القتلى من

)٣/١٥٣(  

  

الشيوعيني ورائحتهم نتنة، بعد اليوم الثاين ال يستطيع أحد أن يقرم، والقتلى من املسلمني الشهداء 
يدفنون بعد مخسة أيام وال حيس برائحتهم، بل يكون منهم رائحة املسك، فهذا دليل على هذه احلياة، 

: ؛ وألجل ذلك قال اهللا]١٦٩:آل عمران[حياٌء عند ربهِم يرزقُونَ أَ: وأن احلياة يصل أثرها إىل البدن
، فحيام ولو ]١٥٤:البقرة[وال تقُولُوا لمن يقْتلُ في سبِيلِ اللَّه أَموات بلْ أَحياٌء ولَكن ال تشعرونَ 

ها إىل األجساد، ولو أا فنيت بعد كانت حياة برزخية، ولو كانت حياة على األرواح، لكن يصل أثر
مدة، ولو متزقت وصارت أشالء، لكن البد أن أثر هذه احلياة ونعيمها ينال البدن كما ينال الروح، 

وهذه من كرامة اهللا ألوليائه الذين بذلوا أنفسهم يف سبيل اهللا، ملا رخصت عندهم هذه احلياة، وآثروا 
وا رضا اهللا تعاىل على شهوات نفوسهم؛ عجل هلم الثواب عاجالً، احلياة اآلخرة على احلياة الدنيا، وقدم

فريى أثره يف الدنيا، يراه أهل الدنيا، ولعل يف ذلك ما حيمل أهل الدنيا على املنافسة، وعلى بذل املهج 
يف سبيل اهللا، وعلى بذل كل شيء فيه إعزاز دين اهللا ونصره، فهذا معىن احلياة اليت وصف اهللا ا 

، ]١٤٠:آل عمران[ويتخذَ منكُم شهداَء : من عباده، وقد مساهم شهداء يف قوله تعاىلالشهداء 
: ألم يشاهدون اآلخرة كرأي العني، وقيل: والشهداء هم الذين يقتلون يف سبيل اهللا، مسوا بذلك، قيل

هذا بالنسبة ألرواح ] ٧٨:حلجا[وتكُونوا شهداَء علَى الناسِ : ألم شهداء على األمة كقوله تعاىل
  .الشهداء

  أرواح األنبياء
…  

)٣/١٥٤(  

  



األنبياء أعلى مقاماً من الشهداء؛ وذلك ألن اهللا ميزهم مبيزة، وخصهم بكرامة، وهي اختصاصهم 
بالنبوة، وبالوحي، وبالرسالة، وبالفضيلة اليت فضلهم ا على غريهم، ومعلوم أم ميوتون كما قال 

، وإذا كانوا ميوتون والبد مبعىن أم خيرجون من هذه الدنيا ]٣٠:الزمر[ ميت وإِنهم ميتونَ إِنك: تعاىل
إىل اآلخرة، فإن هلم حياة أكمل من حياة الشهداء، ولكنها حياة برزخية أكمل من حياة الشهداء، 

حيح أنه صلى اهللا عليه فأجسادهم ال تبلى، بل تبقى يف القبور وال تأكلها األرض، ففي احلديث الص
إن من خري أيامكم يوم اجلمعة، فأكثروا من الصالة علي فيه، فإن صالتكم معروضة علي، : (وسلم قال

إن اهللا حرم على األرض أن : ؟ فقال-بليت: أي-كيف تعرض عليك وقد أرمت ! يا رسول اهللا: قالوا
 تبلى، ولو أم دفنوا يف األرض، ولو مل ، فأجساد األنبياء ال تأكلها األرض وال)تأكل أجساد األنبياء

إم يرفعون؛ ولذلك رأى النيب صلى اهللا عليه وسلم األنبياء يف : ومن العلماء من يقول. تعرف أماكنهم
السماء، فرأى آدم يف السماء الدنيا، ورأى حيىي وعيسى يف السماء الثانية، ورأى يوسف يف السماء 

رابعة، ورأى هارون يف السماء اخلامسة، وموسى يف السادسة، الثالثة، ورأى إدريس يف السماء ال
وإبراهيم يف السابعة، ولكن الصحيح أن الذي رآه أرواحهم، وأا مثلت يف أجساد حىت رأوه وعرفوه 

مرحباً بالنيب الصاحل واألخ الصاحل، أما أجسادهم فيمكن أا رفعت، وميكن أا : وسلموا عليه، وقالوا
وبكل حال فال شك أم أكمل من الشهداء الذين قتلوا يف سبيل اهللا، . وهو املتبادردفنت يف األرض، 

وبال شك أن بعض الشهداء قد يكون عليه شيء من الذنوب اليت ال تكفرها الشهادة، كما يف احلديث 
 إال الدين،: نعم، مث قال: هل تكفر الشهادة ما علي من الذنوب؟ قال! يا رسول اهللا: (أن رجالً قال

كيف قلت؟ : نعم، مث قال: أرأيت إن قتلت يف سبيل اهللا هل يغفر يل؟ قال: (، أو قال)أسره إيل جربيل
  أرأيت إن قتلت يف سبيل اهللا: قال

)٣/١٥٥(  

  

، فهذا دليل على أن الذي عنده شيء من حقوق اآلدميني ال تغفر له، )نعم إال الدين: أيغفر اهللا يل؟ فقال
واملقاصة يف اآلخرة، فإذا مل يوف له أولياؤه يف الدنيا فإا تؤخذ من أعماله يف بل البد فيها من احملاقة 

  .اآلخرة، وأما خطاياه اليت بينه وبني ربه فإن القتل يف سبيل اهللا ميحوها كلها، وال يبقى عليه ذنب
  ]٦٢[شرح العقيدة الطحاوية 

  حقيقة اخلالف بني أيب حنيفة وأهل السنة يف مسمى اإلميان
…  
كيف يكون اخلالف بني أيب حنيفة واألئمة الباقني من أهل : نرجو من فضيلتكم زيادة اإليضاح: ؤالالس

السنة خالفاً معنوياً وليس خالفاً صورياً كما قال الشارح رمحه اهللا، مع أن اجلميع متفقون على أن فاقد 



لشارح فيما بعد، ويذكر هذه املسألة سيشرحها ويوضحها ا: اإلميان كافر، وفاقد العمل فاسق؟ اجلواب
األدلة اليت يستدل ا احلنفية، والراجح أن الرتاع معنوي ال لفظي، ويوضح أنه ليس بلفظي أن الذين 

إن األعمال ليست من اإلميان؛ يتوسعون يف فعل الذنوب، ويسهلون املعاصي، ويكثر فيهم : يقولون
دام أن اإلميان كامل بدون هذه احلسنات، ما دامت ليست من اإلميان، وما : اقتراف السيئات، ويقولون

وبدون هذه القربات، فما لنا وهلا؟ فال حاجة إىل أن نتنفل، وال حاجة إىل أن نتصدق، وال حاجة إىل أن 
نتوقى املآمث واحملرمات؛ ألا ال تنقص اإلميان، فيكثر التساهل منهم يف مثل هذا، وهذا ناتج عن هذا 

: أما إذا جعلناها من مسمى اإلميان فإننا نقول.  ليست من مسمى اإلميانالقول، وهو القول بأن األعمال
إا كلها يكون هلا تأثري يف اإلميان، فإذا صلى ركعتني نافلة زاد إميانه، وإذا تصدق بصدقة ولو قليلة زاد 

نكر زاد إميانه وانضم إليه هذا العمل، وإذا تكلم بكلمة خري زاد إميانه، وإذا أمر مبعروف أو ى عن م
كما أنه ينقص إميانه . إميانه، وإذا خطا خطوات هللا تعاىل يف عمل صاحل زاد بذلك إميانه، وما أشبه ذلك

إذا فعل ضد ذلك، إذا نطق بكالم سيء نقص إميانه، وإذا مشى إىل مالهي أو مآمث نقص إميانه، وإذا 
  أنفق

)٣/١٥٦(  

  

إن : فهذا هو التفاوت بني من يقول. نه، وهكذايف سبيل الشيطان نفقة سيئة كان ذلك نقصاً يف إميا
األعمال ليست من اإلميان، وال حرج عليه إذا عصى وإذا أذنب، وإميانه كامل، وهذه املعاصي ال يكون 

هلا تأثري يف اإلميان، وال يكون هلا تأثري يف نقصه، وال غري ذلك، فاإلميان موجود، واإلميان كامل، 
ن الناس يتفاوتون يف الثواب والعقاب؛ فيفتح للناس باب التساهل يف ترك واألعمال زائدة عليه، وإن كا

إن األعمال من مسمى اإلميان، وإا : الطاعات، ويف فعل شيء من املآمث، هذا هو النتيجة، أما إذا قلنا
  . ......داخلة فيه؛ فإن اإلنسان حيرص على ما يكمل إميانه، ويبتعد عما ينقص إميانه

  اإلميان يف القلب، ويترك العمل: يقولالتعامل مع من 
…  

إنا نرى يف زماننا هذا، وبني معارفنا مذهب جهم بن صفوان ، حيث إذا أمرنا أحداً باملعروف، : السؤال
املهم أن تكون النية صاحلة، : إن اإلميان بالقلب، أو قال: ويناه عن املنكر الذي هو واقع فيه قال لك

ليس اإلميان : عن احلسن البصري رمحه اهللا أنه قال: اهللا خرياً؟ اجلوابفكيف نتعامل مع هؤالء جزاكم 
فجعل الذي يف القلب يظهر على . بالتحلي وال بالتمين، ولكن ما وقر يف القلوب وصدقته األعمال

أثبت لنا أنك مؤمن، هل تريد أن نشق عن قلبك حىت نرى أنه أبيض أو : األعمال، فنحن نقول هلذا
نعاملك بالظاهر، فظاهرك أنك فاسق، وظاهرك أنك عاصي، وظاهرك أنك طريد شريد، أسود؟ حنن إمنا 



وحنن نبغضك على ما يظهر منك، وحنن منقتك وإن كان قلبك ما كان، فنحن ما نعاملك إال مبا يظهر 
وبكل حال هؤالء . أنا مؤمن؛ فإن الناس ال يوثق بأقواهلم: لنا، وال يصح أن حنسن الظن بكل أحد يقول

ين يتمادون يف العصيان، ويتركون العبادات والطاعات، ويدعون أن إميام كامل، وأن اإلميان يكفي الذ
فيه املعرفة يف القلب الذي هو مذهب جهم؛ فسقة سيما إذا تظاهروا بالعصيان، فال نصدقهم، بل 

  . ......نعاقبهم بالعقوبة اليت تردعهم وتردع أمثاهلم
   العكس؟مىت يغلب الرجاء على اخلوف أو

…  

)٣/١٥٧(  

  

هل يكون رجاء اإلنسان حال املصائب أغلب من خوفه دائماً أم أن ذلك خمصوص باملرض : السؤال
يف حالة املرض يغلب جانب الرجاء سواء رجي زوال ذلك : الذي يتيقن أنه سيموت بعده؟ اجلواب

 تعاىل واسع الرمحة وكثري حيسن الظن بربه، ويقبل على ربه وهو واثق بأن اهللا: املرض أو مل يرج، يعين
العطاء، وأنه عفو حيب العفو، وحيب املغفرة، وأنه أهل التقوى وأهل املغفرة، فكل من أصيب مبصيبة أو 
مرض أو حنو ذلك؛ عليه أن حيسن الظن بربه، ويرجو رمحة ربه، ومع ذلك يكون خائفاً وجالً ال يزول 

 يغلب الرجاء؛ ألنه يف هذه احلال قد ال حيسن بعض اخلوف عن قلبه، يكون خائفاً ويكون راجياً، ولكن
األعمال، ويأيت من األعمال ما يفسدها، فيلعج بالدعاء، ويكثر من الذكر، وينوي النية الصادقة أنه إذا 

  . ......شفي أكثر من احلسنات والقربات، وما أشبه ذلك، ويثاب على هذه النية
  حكم من يستهزئ مبن استقام على الدين

…  

)٣/١٥٨(  

  

ما حكم من يستهزئ مبن التزم بدين اهللا، ويصفه بالنفاق؟ وهل جيب مقاطعته وهجره بعد : السؤال
االستهزاء قد يصل إىل الكفر، فإذا استهزأ بإنسان ألجل دينه فإن هذا : دعوته إىل الدين؟ اجلواب

 وما ذاك إال ألنه تنقص  يف اخلروج من امللة، فيقع يف الكفر الصريح،-والعياذ باهللا-االستهزاء يوقعه 
هل : الدين، وما تنقص هذا الشخص، وهذا إذا تنقصه ألجل الدين، مثل أن يقول له بعد أن أقام الصالة

ماذا أفادتكم هذه اللحى؟ ماذا فعلت لكم؟ أنتم : نفعتك صالتك؟ أو إذا أمرته بإعفاء اللحية قال
 لشيء تبطنونه أو ما أشبه ذلك، فالشك أنه تنقص منافقون، ما وفرمت هذه اللحى إال نفاقاً أو إرهاباً أو



هذه الشعائر اإلسالمية، وهكذا بقية األعمال، مثالً استهزأ بالزهاد أو استهزأ بالعباد، أو باملصلني، أو 
بالصائمني، أو ما أشبه ذلك؛ ألجل عبادام، فال شك أن هذا ردة؛ ألنه تنقص أهل الشرع ألجل 

أما إذا كان تنقصه . من تنقص الشريعة فقد ارتد عن الدين والعياذ باهللالشرع، فكأنه تنقص الشرع، و
فالن وإن تطوع فإين ال أثق بتطوعه وال مبظهره، : لذلك الشخص بعينه؛ ألنه يتهمه بشيء، مثالً يقول

يتهم ذلك، ويظهر منه أو على فلتات لسانه أنه ال يتهم من كان مثل ذلك، ما ام املصلني كلهم، وال 
زأ بأهل اللحى كلهم،وال بأهل اللباس القصري كلهم، إمنا استهزأ بإنسان معني، فهذا قد ال يصل إىل استه

  . ......هذا احلد، لكن اامه ذنب عليه أن يتوب منه
  حكم الصدقة عن امليت

…  

)٣/١٥٩(  

  

يب بركة نازلة، وهدية واصلة، من روحي إىل روح الن: بعض الناس إذا تصدق بصدقة قال: السؤال
ال حاجة إىل هذه املقالة، : حممد، وإىل روح أمواتنا أمجعني، فما اجلائز يف مثل هذا وفقكم اهللا؟ اجلواب

إىل : ويكفيه النية، واألوىل أنه جيعلها لنفسه أو يتصدق ا عن أمواته، أو عن أموات املسلمني، وأما قوله
 صلى اهللا عليه وسلم له مثل أعمال روح النيب صلى اهللا عليه وسلم فال أرى ذلك؛ وذلك ألن النيب

أمته، وإن مل يهدوا له مثلها، ومل يكن السلف يهدوا إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم من األعمال شيئاً؛ 
، أما )من دعا إىل هدى كان مثل أجور من اتبعه(ألنه هو الذي أرشد األمة ودهلم، فله مثل أعماهلم 

تدعو هلم، سواء كانوا أقارب أو أباعد ال بأس بذلك، أما هذه املسلمون فال بأس أن تتصدق عنهم، أو 
  . ......اللهم اجعل ثواا يل وألموايت أو للمسلمني فال بأس بذلك: املقالة فال، لكن لو قلت مثالً

  اللهم استرين بسترك اجلميل الذي سترت به نفسك: دعاء
…  

م استرين بسترك اجلميل الذي سترت به الله: ورد هذا الدعاء على ألسنة بعض الناس، وهو: السؤال
: ما ورد هذا الدعاء، قوله: نفسك فال عني تراك، هل هذا صحيح يدعى به، أفيدونا أثابكم اهللا؟ اجلواب

هذا خاص باهللا، وهو أنه ال يرى يف الدنيا، وأنه دون األنوار كما . الذي سترت به نفسك فال يراك أحد
حجابه النور، لو كشفه ألحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه (: يف قول النيب صلى اهللا عليه وسلم

، فال ينبغي أن يشرك الرب سبحانه وتعاىل يف هذا النور أحد أو يف هذا الستر، فله أن )بصره من خلقه
اللهم استر عورايت، وآمن : (يدعو أن يستر اهللا عورته ، وأن يؤمن روعته، كما ورد ذلك يف حديث

  . ......فلم يرد مثل هذا. ميل الذي سترت به نفسك فال يراك أحد، فأما سترك اجل)روعايت



  كثرة عمل السابقني من املؤمنني
…  

)٣/١٦٠(  

  

ذكرمت أن السابقني من املؤمنني كانت أعماهلم أقل من أعمال الذين أسلموا بعد اهلجرة، مع أن : السؤال
 بعد ذلك، فكيف نوفق بني هذا وبني اهللا عز وجل قد مدح السابقني يف اإلميان، وقدمهم على من أسلم

الذين أسلموا : معتقد أهل السنة أن أكثر املؤمنني عمالً أكملهم وأقواهم إمياناً جزاكم اهللا خرياً؟ اجلواب
منذ أن أسلموا إىل : يف أول األمر هم أكثر أعماالً، حيث إم عملوا مثالً ثالثاً وعشرين سنة، يعين

 ما عملوا قبل الوفاة إال سنتني، فأيهما أكثر؟ ال شك أن الذين عملوا مدة الوفاة، والذين أسلموا أخرياً
أن األولني السابقني الذين : ووجه ثاين. طويلة أكثر، فهذا وجه من أوجه تفضيل السابقني األولني

أسلموا قبل الشرائع أسلموا يف حالة قلة وذلة، وحتملوا املشاق والتعب، وهم الذين أوذوا يف اهللا، 
وا وحبسوا، وألقوا يف الشمس، وألقيت عليهم احلجارة، وأوذوا باجلوع وباجلهد، وحتملوا ذلك، وضرب

وهم الذين هاجروا يف اهللا وتركوا أمواهلم وأوالدهم وبالدهم، . وهذا ال شك أنه زيادة يف أعماهلم
 أشق عمالً، وعشائرهم وأقوامهم، وحتملوا مشاق اهلجرة، وسافروا مثالً إىل احلبشة، وال شك أن ذلك

هم الذين أسلموا من أول : وأيضاً. وكل ما كان العمل شاقاً كان األجر أكرب، فهذا وجه تفضيلهم
وهلة، أسلموا ألول دعوة، وذلك دليل على قبول قلوم، وقبول نفوسهم لإلميان، حيث مل يتلعثموا ومل 

وبكل حال فال شك أن السابقني . يترددوا يف قبول اإلسالم، فدل على صفاء قلوم ونقائها مما يكدرها
الذين سبقوا باإلميان أقوى إمياناً، ولكن املتأخرون الذين أسلموا يف سنة مثان ملا أسلموا كانت األعمال 
قد كملت، فكان الصيام موجوداً، وكان احلج موجوداً قد فرض، وكان اجلهاد قد فرض، وكان األمر 

لقرآن قد نزل كله إال القليل، فهم كلفوا بأن يعملوا به باملعروف والنهي عن املنكر قد شرع، وكان ا
دفعة واحدة، خبالف األولني فإم إمنا كلفوا باملوجود منه، ما أنزل قبل اهلجرة إال القرآن املكي، وما 

  فرضت الصالة

)٣/١٦١(  

  

كل حال مثالً إال قبل اهلجرة، وكذلك التوحيد وحنوه، وما حرمت اخلمر يف ذلك الوقت وحنو ذلك، فب
بعدما أسلموا يف آخر : أي-هؤالء عملوا مبا أمروا به، فلهم أجر كامل، وهؤالء عملوا مبا أمروا به 

  . ...... فلهم أجرهم-األمر



  مرتكب الكبرية فاسق ناقص اإلميان
…  

مذهب أهل السنة أن العاصي الذي يرتكب كبرية : هل صاحب الكبرية ناقص اإلميان؟ اجلواب: السؤال
إن اإلميان يف حقه موجود ولكنه شبه : اً، ويسمونه مؤمناً بإميانه وفاسقاً بكبريته، ويقولونيسمى فاسق

ال يزين الزاين : (مفقود، حيث ال ترى عليه أثره، وحيملون على ذلك قول النيب صلى اهللا عليه وسلم
ا مثالً أو السرقة أو أنه ناقص اإلميان، أو أن اإلميان يرتع عنه يف حالة الزن: يعين) حني يزين وهو مؤمن

شرب اخلمر، مث ال يعود إليه كامالً، بل يعود إليه وقد اختل ونقص، وبكل حال فأهل السنة يعتقدون 
أن معه أصل اإلميان الذي هو يقينه وتصديقه بأنه مسلم وبأنه من أهل الشريعة ومن أهل القبلة، ولكن 

  . ......لضعف إميانه وقع يف هذه املعاصي
  شعب اإلميان

…  

)٣/١٦٢(  

  

هل يستطيع املسلم أن يستكمل اإلميان مطلقاً، حيث وشعبه قد حصرت يف قوله صلى اهللا عليه : السؤال
قد اختلف العلماء يف تلك الشعب ملا : ، احلديث؟ اجلواب...)اإلميان بضع وسبعون شعبة : (وسلم

إن احلصر يف :  بعضهمعدوها، وكأم بسبب هذا االختالف مل يتفقوا على حتديد؛ فألجل ذلك قال
سبعني أو ببضع وستني ليس مقصوداً به العدد، بل املراد به الكثرة، فإنه صلى اهللا عليه وسلم كثرياً ما 

يذكر السبعة والسبعني والسبعمائة للكثرة ال للحصر؛ وذلك ألن كثرياً من العلماء أخذوا يبوبون 
ني، وقد تصل إىل املائة واملئات، فدل على أن األبواب اليت تدخل يف اإلميان ووجدوها أكثر من السبع

إماطة األذى عن : إن البضع والسبعني يراد ا اجلوامع، فمثالً: هذه تعترب أصول، ومن العلماء من قال
الطريق شعبة من اإلميان، ولكن ليس خاصاً بإماطة احلجر أو القذاة أو القذر، بل يدخل يف ذلك إزالة 

 أمثلة كثرية، فدل ذلك على أن خصال اخلري كثرية، وأن اإلنسان قل كل مرض وإيصال كل نفع، وله
وبكل حال يوصف بأنه كامل اإلميان إذا عمل بكل أنواع الشريعة، وعمل بدقيقها . أن حييط ا

  . ......وجليلها، ومل يقترف ما ينقصها، وال ما خيل ا
  مذهب الكرامية

…  

)٣/١٦٣(  

  



هذا اخلالف ما حدث إال بعده، : ية والكالبية واألشاعرة؟ اجلوابهل البخاري يكفر الكرام: السؤال
ابن كرام ما حدث إىل بعد البخاري ، وكذلك ابن كالب واألشاعرة وحنوهم، ففي زمن البخاري مل 

يكن هناك من خيالف يف مثل هذا إال اجلهمية، واجلهمية مل يعتربهم من أهل السنة، إمنا عرف أهل السنة 
بلة، وكأنه مل يعترب اجلهمية من املسلمني؛ وذلك لقوة خمالفتهم لألصول، حيث اجتمع فيهم بأم أهل الق

شر اخلصال، وأبعدها، وأفضعها، فإم أشركوا جبحد الصفات، وغلو باإلرجاء، وغلوا باجلرب، وغلطوا 
وأما من يف مسمى اإلميان بزعمهم أنه املعرفة، فاجتمعت فيهم خصال الشر كله، فلم يعترب خالفهم، 

واحلنفية يف زمانه يعترفون باإلقرار، وجيعلون اإلميان هو اإلقرار باللسان . سواهم فلم يوجد إال بعده
واالعتقاد باجلنان، واملاتريدية يوافقوم على اإلقرار، وإن كانوا خيرجون القول من اإلميان، والكرامية 

 القرن الثالث، وتويف البخاري يف وسط جيعلونه اإلقرار باللسان فقط، وحممد بن كرام كان يف آخر
  . ......القرن الثالث يف سنة ست ومخسني ومائتني، قبل أن يشتهر ابن كرام أو قبل أن يقول ذا القول

  أسباب تقوية اإلميان
…  

)٣/١٦٤(  

  

إذا كان اإلنسان ضعيف اإلميان، فنرجو من فضيلتكم أن ترشدنا إىل بعض الكتب املبسطة اليت : السؤال
عليكم بكتاب اهللا فإن فيه األدلة الواضحة اليت أقام اهللا ا احلجج : قوي اإلميان يف القلب؟ اجلوابت

والرباهني، وقد كنا نتعرض يف الدرس ألمثلة من ذلك، وال شك أن كتاب اهللا تعاىل أوضح كتاب أقام 
اهللا به هو العبادة، وأقام عليه األدلة على اإلميان وما يقوي اإلميان، فمثالً يف سورة البقرة أول أمر أمر 

هذا دليل، والَّذين من قَبلكُم ] ٢١:البقرة[يا أَيها الناس اعبدوا ربكُم الَّذي خلَقَكُم : ستة أدلة يف قوله
 بِناًء دليل ثالث، والسماَء] ٢٢:البقرة[دليل ثاين الَّذي جعلَ لَكُم اَألرض فراشاً ] ٢١:البقرة[
دليل خامس، فَأَخرج بِه من الثَّمرات ] ٢٢:البقرة[دليل رابع، وأَنزلَ من السماِء ماًء ] ٢٢:البقرة[

 قاً لَكُمدليل سادس، ففي هذه اآلية ستة أدلة، وتأملوا أيضاً شرحها يف تفسري ابن كثري ] ٢٢:البقرة[رِز
وذكرنا يف درس مضى أن املشركني ملا نزل قوله تعاىل يف سورة . ات، فقد ذكر عليها كثرياً من اإليضاح

ما الدليل؟ فرتلت اآلية اليت بعدها وفيها بضعة أدلة : قالوا] ١٦٣:البقرة[وإِلَهكُم إِلَه واحد : البقرة
لْفُلْك الَّتي تجرِي في الْبحرِ بِما إِنَّ في خلْقِ السموات واَألرضِ واختالف اللَّيلِ والنهارِ وا: وهي قوله

 ةابكُلِّ د نا ميهثَّ فبا وهتوم دعب ضاَألر ا بِهياٍء فَأَحم ناِء ممالس نم لَ اللَّها أَنزمو اسالن نفَعي
اِء ومالس نيرِ بخسابِ الْمحالساحِ ويالر رِيفصتضِ وففيها عدة دالالت، وهذه ] ١٦٤:البقرة[اَألر



أَلَم نجعلْ : وجتد كثرياً من السور متوالية وفيها عدد من األدلة، فمثالً يف سورة املرسالت. أدلة واضحة
  أَلَم نجعلْ: إخل، ويف اليت بعدها] ... ٢٥:املرسالت[اَألرض كفَاتاً 

)٣/١٦٥(  

  

أَأَنتم أَشد خلْقاً أَم السماُء بناها : إخل، ويف اليت بعدها] ... ٧-٦:النبأ[جِبالَ أَوتاداً والْ* اَألرض مهاداً 
فَلْينظُر اِإلنسانُ إِلَى طَعامه : إخل، ويف اليت بعدها قوله] ... ٢٨-٢٧:النازعات[رفَع سمكَها فَسواها * 
 *اَء صا الْمنببا صاً أَنقّاً * بش ضا اَألرقَقْنش إخل، آيات وبراهني واضحة، وهي ] ... ٢٦-٢٤:عبس[ثُم

، ومن آياته خلْق السموات ]٢٣:الروم[ومن آياته أَنْ خلَق لَكُم : كثرية مثل قوله يف سورة الروم
، ]٤٦:الروم[، ومن آياته أَنْ يرسلَ الرياح ]٢٣:الروم[، ومن آياته منامكُم ]٢٣:الروم[واَألرضِ 

 ضاَألراُء ومالس قُومأَنْ ت هاتآي نمبراهني ودالالت، فتأملوا : إخل، فهذه آيات فيها] ... ٢٥:الروم[و
 والعلماء بينوا أدلة واضحة على ذلك، وجتد كالماً. شرحها فإن فيها ما يقنع كل شاك أو كل متحري

مفتاح دار السعادة، أحيل من يف قلبه شيء من الضعف أن يقرأ ما ذكره، : جيداً البن القيم يف كتابه
تأمل كذا، مث تأمل كذا، فيما يتعلق خبلق : حيث توسع رمحه اهللا يف ذكر األدلة، بقوله يف فصول

لوقات علويها وسفليها، اإلنسان، وفيما يتعلق خبلق احليوان، وفيما يتعلق باألفالك، وفيما يتعلق باملخ
وله أيضاً كالم . آيات عجيبة تدل على ما وهبه اهللا تعاىل من الفطنة، وتدل على عجائب خلق اهللا تعاىل

وفي : على خلق اإلنسان، اإلنسان أقرب شيء إليه هو نفسه، عندما أتى على تفسري قول اهللا تعاىل
 نِنيوقلْمل اتضِ آياَألر *ي أَنفُِسكُمفونَ ورصبيف سورة الذاريات يف كتابه ] ٢١-٢٠:الذاريات[ أَفَال ت

أقسام القرآن، وهو مطبوع مشتهر، فتكلم على اآليات اليت يف األرض، وبني عجائب ما : الذي مساه
فيها، مث تكلم على اآليات اليت يف اإلنسان، من خلق اإلنسان وعجيب تركيبه، ذكر يف ذلك حنو ثلث 

   تكلم فيه على آيات كثرية، وذكر فيهالكتاب، مع أنه

)٣/١٦٦(  

  

تفاصيل اإلنسان وكأنه وافق الذين يشرحون اآلن، وأهل التشريح اآلن يتعجبون من تركيب هذا 
العرق، ومن تركيب هذه العني، وما فيها، وهو ما أدرك ذلك بعينه ولكن رزقه اهللا فهماً، فتكلم على 

واملتأخرون اآلن قد ذكروا أدلة يف بعض الكتب اليت تؤلف . لهذه التفاصيل بكالم عجيب، فهذا مثا
للمناهج يف العقائد، فيتكلمون على هذا ليقطعوا بذلك دابر الذين يشكون يف التوحيد أو يف وجود 

اخلالق أو حنو ذلك، ويقيمون على ذلك أدلة، وهي كتب مناهج طبعت يف بعض املدارس، فلو قرءوها 



وكذلك أيضاً كثري من املؤلفني . ، مع أا تدرس يف داخل اململكة ويف خارجهالوجدوا فيها أدلة وبراهني
يف هذا العهد أطلعهم اهللا تعاىل على ما أطلعهم عليه من الدراسات الفلكية وحنوها، وألفوا يف ذلك كتباً 

وفيها مقنع، أطباء ختصصهم إما يف طب اإلنسان أو احليوان، وكذلك الدكاترة الذين ختصصوا يف 
  . ......األفالك أو حنوها ألفوا كتباً كثرية، فاملتأخرون واملتقدمون كتبوا يف هذا ما فيه مقنع وفيه كفاية

  حكم الصالة خلف األشعري
…  

أنا أشعري املعتقد، وقد بني له مذهب أهل السنة واعترف : ما حكم الصالة خلف رجل يقول: السؤال
: مع العلم أنه ال يوجد يف البلد من هو أحسن منه؟ اجلوابخبطأ ما هو عليه، لكنه مل يرجع عن معتقده، 

ال بأس أن يصلى خلفه ولو كان على هذا املعتقد، وقد خف معتقدهم يف هذه األزمنة إال فيما يتعلق 
ببعض الصفات، وبكل حال إذا مل يكن يف البلد أحسن منه فيصلى خلفه لعموم األدلة يف تقدمي من هو 

لوم أن املبتدعة األولني كان فيهم أئمة وخطباء وقضاة، تولوا القضاء وتولوا أقرأ، ومن هو أفقه، ومع
اإلمامة مدة، وصلى خلفهم كثري من العلماء من أهل السنة، مع أم ينتحلون مذهب األشعرية، يف زمن 
شيخ اإلسالم ابن تيمية كان أكثر أهل دمشق أشاعرة، وال شك أنه كان يصلي خلفهم كثرياً، وكذلك 

  . ......كان أكثرهم أشاعرة، بل جلهم إال األفراد، ومع ذلك كان يصلي خلفهم للعذرمصر 

)٣/١٦٧(  

  

  حكم الصالة والصوم عن امليت الذي كان متهاوناً ما
…  

امرأة تويف هلا ابن يبلغ من العمر مثان وعشرين عاماً، وكان يتهاون يف الصالة والصوم، فهل : السؤال
 عنه وأصلي؟ وإن كان ال يصلي وال يصوم بالكلية فهل أقضي عنه ذلك؟ يصح يل وأنا أمه أن أصوم

إذا كان يقر باإلسالم، ويفعل شعائر اإلسالم الظاهرة، فقد يكون اونه من باب التساهل، : اجلواب
يف نظره أنه سوف يتوب فيما بعد، فيجوز عند بعض العلماء : ومن باب التسويف والتأجيل، يعين

وذهب بعض العلماء إىل أنه ال . ج عنه، والصدقة عنه، والدعاء له وما أشبه ذلكاالستغفار له، واحل
. ينفعه ذلك، ما دام أنه كان ال يؤدي الصالة طوال حياته وال الصيام، ففي هذه احلال ال ينفعه ذلك
دق ولكن إذا كان كما ذكرت أنه جمرد اون ال أنه ترك مستمر دائم فلعله ينفعه أن تدعو له، وأن تتص

عنه، وأن حتج أو تعتمر عنه، أما الصالة والصوم فهما عمل بدين، فال حاجة ألن تصلي عنه وتصوم عنه، 
  . ......بل تكتفي بالدعاء له واالستغفار والترحم عليه، وما أشبه ذلك، واهللا تعاىل يرحم من يشاء



  حكم قضاء الصلوات الفائتة قبل التوبة
…  

)٣/١٦٨(  

  

 سبحانه وتعاىل بعد أن متت يل ثالثون عاماً، ومل أكن قبلها أصلي وال أصوم، فهل لقد هداين اهللا: السؤال
ال يلزم، ولكن عليك أن تكثر من النوافل يف بقية حياتك، فالذي مضى ال : يلزمين القضاء؟ اجلواب

يلزم قضاؤه؛ وذلك للمشقة، يشق عليك أن تقضي صالة مخس عشرة سنة، وكذلك صيامها، ولكن 
كثر من نوافل العبادة، فتصلي بالليل جداً، وتصلي يف الضحى ما تيسر، وحتافظ على عليك أن ت

النوافل والرواتب، وتصلي مثالً قبل الظهر أربعاً، وبعدها أربعاً، وقبل العصر أربعاً، وقبل املغرب 
لك أيضاً ركعتني، وبعدها ركعتني أو أربع، وقبل العشاء ركعتني أو أربع وبعدها ركعتني أو أربع، وكذ

تصلي ذوات األسباب، وتكثر من نوافل العبادات كاحلج والذكر وقراءة القرآن واالستغفار والدعاء 
واالبتهال إىل اهللا تعاىل، وغريها من األعمال الصاحلة، وحتمي نفسك عن احملرمات واآلثام، وبذلك إن 

  . ......شاء اهللا ميحو اهللا عنك ما سلف من التفريط واإلمهال
  لى من يطعن يف تاريخ املسلمنيالرد ع
…  

)٣/١٦٩(  

  

هذا سائل إما أن يكون جاهالً بأحكام اإلسالم أو إنسان طمع يف الدنيا وزهد يف اجلنة، وتذرع : السؤال
لو استعرضنا تاريخ املسلمني منذ عهد اخللفاء الراشدين : باإلسالم ظاهراً، ويصدق عليه النفاق، يقول

لفساد والطغيان، بل إن اخللفاء الراشدين ماتوا قتالً، ومعىن ذلك أن اإلسالم جند أنه يغلب عليه الظلم وا
مل يصلح التابعني له، وكذلك انتشار اإلسالم يف العصور احلديثة جتد أن حال املسلمني كحال سابقيهم 
 يف العصور السابقة، أسوأ دول العامل، حىت إن عمر بن عبد العزيز الذي غلب عليه العدل يف خالفته

املتأمل لتاريخ املسلمني : قتل، ما هو اخللل؟ هل هو يف املنهج أم يف اإلنسان؟ وقال كذلك يف سؤال آخر
. جيد أنه عصر فنت وقتل وحروب من بعد اخللفاء الراشدين إىل عصرنا احلاضر، والواقع يشهد بذلك

خلطأ يف فهم علماء هل هناك خطأ يف منهج اإلسالم فيكون اخللل يف الفقه اإلسالمي أم ا: والسؤال
اخلطأ يف فهمك أيها : نقول: فنرجو من فضيلتكم الرد عليه بارك اهللا فيكم؟ اجلواب! الشريعة لإلسالم

 مل تقرأ التاريخ كما هو، ومل تتتبع أحوال -واهللا أعلم-السائل، فهمك بعيد عن الواقع؛ وذلك ألنك 



املضللني، أوأنك قرأت يف كتب أعداء اإلسالم وال أحوال املسلمني، ويظهر أنك اخندعت بدعايات 
الدين، أو أنك نشأت يف بالد يظهر فيها عداء اإلسالم، وإظهار الضغائن أو إضمارها لإلسالم 

واملسلمني، ولو نشأت بني مسلمني وعرفت أخبار املسلمني، وكذلك تتبعت أحكام املسلمني، وعرفت 
ر ذلك بقلبك، وملا وجهت ذا السؤال الذي أهدافها، وكذلك قرأت تاريخ السابقني األولني؛ ملا خط

نعود . يدل على حرية يف نفسك، أو يدل على ضغينة وحقد وبغض لإلسالم واملسلمني والعياذ باهللا
 قرأنا أو مسعنا تاريخ اخللفاء الراشدين، وكذلك تاريخ الصحابة وسريهم -غالباً-كلنا : فنقول

غي؟ أليس فيها الفتوحات؟ مىت حصلت هذه االنتشارات وأحواهلم، فهل هذا السائل قرأ سريهم كما ينب
  امتد اإلسالم يف عهدهم، وحصلت االنتصارات اليت! لإلسالم؟

)٣/١٧٠(  

  

ليس هلا مثيل يف عهد اخللفاء الراشدين، وامتدت الفتوحات والظفر لإلسالم واملسلمني، أين هذا السائل 
 ا املسلمني؟عن تتبع تلك الوقائع وتلك الغزوات اليت أيد اهللا هذا ال يظهر أنه قرأه ! ا اإلسالم وقوى

كذلك أيضاً ال شك أنه لو قرأ سرية اخللفاء وزهدهم وورعهم وتقشفهم واهتمامهم . وال خطر بباله
بالدين، واهتماهم بالعبادة، واهتمامهم بأمر األمة، وحرصهم على رعايتها، وعلى مصاحلها؛ ملا خطرت 

، وكذلك مل يقرأ تراجم علماء األمة من صدر هذه األمة من التابعني وتابع بقلبه هذه اخلطرات السيئة
تابعيهم، الذين فيهم علماء محلوا العلم، وذبوا عنه كل ما هو دخيل عليه، هذا السائل مل يقرأ ترامجهم، 

روا فيها ومل يعلم فيهم من النفع، وما هلم من املقامات النافعة، واألماكن اليت نصروا فيها اإلسالم، ونش
العلم، ونشروا فيها الدين، وكذلك قيامهم بالعبادات،وزهدهم وورعهم، وتقشفهم مما يدل على 

أما كونه . رغبتهم يف اآلخرة، وعدم ميلهم إىل الدنيا، وال إىل حظوظها؛ كل هذا مل يلتفت إليه السائل
 كرامة هلم، أما أبو بكر ادعى أهم ماتوا قتالً فليس يف ذلك نقص عليهم، وال شك أم قتلوا وذلك

إنه سقي مساً، وال يستنكر أن يكون بعض أهل احلقد وأهل النفاق دس إليه : فمات على فراشه، وقد قيل
السم، وتلك كرامة له حىت ميوت شهيداً، وهكذا عمر قتله أبو لؤلؤة اوسي، مث قتل عثمان، بسبب 

ى عثمان بعض الوجد، فثاروا عليه وقتلوه، خالفات بني األمة، حصل أن بعضاً من األعراب وجدوا عل
مث حصلت الفتنة بني أهل الشام وأهل العراق، تقاتلوا فيها ألجل االنتصار لعثمان أو ألجل تثبيت امللك 

مث بعد ذلك استتب األمن، . وتثبيت الوالية، وتلك دماء صان اهللا عنها أيدينا فنصون عنها ألسنتنا
ت يف ذلك الزمان، واستمر املسلمون يفتحون البالد شرقاً وغرباً، وانتشر اإلسالم، ومتادت الفتوحا

نربأ إىل اهللا : وعلى كل حال! إن املتأمل للتاريخ يرى فيه ما ذكره هذا السائل؟: فكيف يقال بعد ذلك
  من هذا االعتقاد،



)٣/١٧١(  

  

  .......ونسأله أال جيعل يف قلوبنا غالً للذين آمنوا، وأن يغفر لنا خطايانا
  باب اإلحسانأس
…  

مرتبة اإلحسان أعلى املراتب، : ما هي األسباب اليت تعني على بلوغ درجة اإلحسان؟ اجلواب: السؤال
واألسباب اليت تعني عليها هي تقوية اإلميان باألدلة، وذلك بأن يؤمن باألدلة اليت تقوي إميانه باهللا، 

ثواب والعقاب، وبعظمة ربه وجالله وكربيائه، ومبالئكته، وبالبعث بعد املوت، وباآلخرة ومبا فيها، وبال
وما أشبه ذلك، فإذا قوي اإلميان بذلك، فإنه واحلال هذه يبقى قلبه مستنرياً، فإذا دخل يف عبادة فكأنه 
ينظر إىل ربه، وإذا خال بنفسه استحضر أن ربه ينظر إليه، فيبقى يف كل حالة ال يغفل عن ربه يف وقت 

  . ......من األوقات
   ال إسالم ملن ال إميان له:معىن
…  

)٣/١٧٢(  

  

إذا كان اإلسالم واإلميان كمثل الشهادتني من شهد بإحدامها لزمته األخرى، ومن أسلم ال : السؤال
قَالَت : يقبل منه إال إذا أتى باإلميان، فال إميان ملن ال إسالم له، وال إسالم ملن ال إميان له، ولكن قال تعاىل

فهنا أثبت اهللا سبحانه لألعراب ] ١٤:احلجرات[ قُلْ لَم تؤمنوا ولَكن قُولُوا أَسلَمنا اَألعراب آمنا
صحيح : إنه ال إسالم ملن ال إميان له؟ اجلواب: اإلسالم مع أنه سبحانه نفى عنهم اإلميان، فكيف نقول

، ولكن معلوم أم ]١٤:احلجرات[وبِكُم ولَما يدخلْ اِإلميانُ في قُلُ: أن اهللا نفى عنهم اإلميان بقوله
كانوا مبتدئني، والبد أم سوف يتلقون تعاليم اإلسالم واإلميان شيئاً فشيئاً، وسوف يسمعون اآليات 
واألدلة شيئاً فشيئاً إىل أن يقوى اإلميان يف قلوم، وإىل أن يعرفوا ظواهر األدلة، فعند ذلك يوصفون 

آمنا، وهم إمنا أسلموا ظاهراً، ومل يقم عندهم : م، فهم يف مبدأ أمرهم قالواباإلميان كما وصفوا باإلسال
من األدلة ما تقر به قلوم وتطمئن به إىل صحة ما جاء به الرسول، ولكن ال يزالون يتلقون األدلة شيئاً 

انوا ومعلوم أن هناك من دخل يف اإلسالم عن اطمئنان، وك. فشيئاً إىل أن يصلوا إىل مرتبة اإلميان
مطمئنني به وموقنني به، فهؤالء من حني دخلوا وهم مصدقون ومسلمون ومؤمنون، وهناك من دخل فيه 
ظاهراً، ولكنه أراد أن ينظر يف عاقبته، فيكون مفكراً وناظراً، فهؤالء مسلمون، ولعله يقوى اإلميان يف 

  . ......ان وهم املنافقونقلوم، وهناك من دخل يف اإلسالم ظاهراً ومل يكن يف قلوم حمل لإلمي



  مىت يسمى الشخص مؤمناً؟
…  

)٣/١٧٣(  

  

هل هناك درجة ومرتلة ممكن أن يعرف ا الشخص نفسه بأنه مؤمن؟ ومىت يتم إطالق اإلميان : السؤال
كان كثري من املرجئة يلزمون من دخل يف اإلسالم واإلميان أن : على املسلم حىت مييز بينهما؟ اجلواب

: أنا مؤمن إن شاء اهللا، ويسموم: نفسه، وينكرون على من استثىن يف إسالمه بقولهجيزم بذلك يف 
أنت شاك، أنت تشك يف إميانك، ولكن لإلسالم : أنا مؤمن إن شاء اهللا قالوا: شكاكاً، إذا قال أحد

ن، وصدقت واإلميان عالمات، فأنت مثالً إذا رأيت قلبك مطمئناً باإلميان، ورأيته منشرحاً إىل هذه األكا
مبا أخرب اهللا به عن الدار اآلخرة، وأيقنت بأنه البد من بعث وحساب وجزاء على األعمال، وآمنت 
بالغيب إمياناً يقينياً، آمنت باملالئكة ومل ترهم، وبالرسل ومل ترهم، وآمنت بأن هذه الكتب املرتلة من 

ك الذي نزل ا، وإن مل تر امللك الذي السماء هي كالم اهللا حقيقة، وإن مل يكن لك إسناد متصل إىل املل
نزل ا، وآمنت مثالً بأن اهللا على كل شيء قدير، وأن قدرته تدخل فيها أعمال العباد وحنوه؛ آمنت 

أنا مؤمن؟ واستثناؤك حينئذ ألجل العاقبة؛ ألنك ال : ذه األركان كلها وصدقت ا، فلماذا ال تقول
أنا مؤمن إن شاء اهللا، وجتزم : ريك ما يعتريك؛ فلذلك تقولتدري هل تبقى على هذا الوصف أم يعت

بأنك مؤمن، وتطمئن نفسك باإلميان، وتبصر نفسك بأنك مستحق ملا يستحقه أهل اإلميان الذين وصفوا 
. أنا مؤمن إن شاء اهللا: بتلك الصفات اليت ذكروا ا باسم اإلميان، فعند ذلك ال مانع من أن تقول

......  
  والء للكفار خمرجاً عن امللة؟مىت يعترب ال

…  

)٣/١٧٤(  

  

مىت يعترب الوالء للكفار خمرجاً عن امللة؟ وهل مساعدة الكفار باألموال إذا كانت هذه األموال : السؤال
ال شك أن مواالة الكفار من دون املؤمنني خمرجة من امللة : ضد املسلمني خمرجه عن امللة؟ اجلواب

ة الكفار، فمن واىل أعداء اهللا فقد عادى أولياء اهللا والبد، ومن أحب ملحقة م؛ ألا تدل على حمب
الكفار لزم أن يكون مبغضاً ألهل اإلميان، إذا أحببت الكفار فأنت مبغض ألهل اإلميان والبد، وال شك 
أن من أحب الكفار قرم وأدناهم ورفع مقامهم، وال شك أيضاً أن من أحبهم أعطاهم وفضلهم على 



اد يف عطائهم، وحرم أولياء اهللا، وحقر وصغر من شأم وأبعدهم، مما يدل على أنه حيب غريهم، وز
أما إذا كنت مثالً تعطيه ألجل . أعداء اهللا ويبغض أولياء اهللا، فإذا كان كذلك فهذا ال شك أنه كفر

قاً من كف شره، فال مانع من ذلك، وال يكون هذا والًء؛ ألن اهللا تعاىل قد فرض للمؤلفة قلوم ح
الزكاة، وقد ذكر العلماء أن من املؤلفة قلوم الكفار الذين خياف من شرهم، فإذا خيف من شر هذا 
الطاغية املعتدي أن يضر اإلسالم جاز أن يعطى من الزكاة تأليفاً، والصحيح أن حق املؤلفة قلوم باق 

 وال من كيدهم؛ سقط حق كما ذكر اهللا، لكن إذا قوي اإلسالم وقوي أهله ومل خيف من األعداء،
الوالء والرباء واجب على املسلم، وأما تأليف الكفار عند اخلوف : وعلى كل حال نقول. املؤلفة قلوم

من شرهم، وعند قوة بطشهم، واخلوف أن يفتكوا باملسلمني، أو ينضموا إىل األعداء ويصريون يف 
أو ما أشبه ذلك؛ فال مانع من مدارام جانبهم ويقووم أو خياف أن يؤذوا من عندهم من املؤمنني 

  . ......ومهادام، وال يكون ذلك دليالً على حمبتهم، إمنا يكون ذلك لكف شرهم
  حكم االستثناء يف األعمال

…  
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: ما هو مذهب أهل السنة واجلماعة يف االستثناء باملشيئة؟ وهل يستثىن باألعمال مثالً يقول: السؤال
مذهب أهل السنة أنه جيوز االستثناء يف :  إن شاء اهللا، أو ما أشبه ذلك؟ اجلوابسوف أترك الدخان

األعمال ويكون على وجه التربك، قد مسعنا أنه صلى اهللا عليه وسلم استثىن يف األمور احملققة كقوله يف 
، ومعلوم )حقونالسالم عليكم أهل الديار من املؤمنني واملسلمني، وإنا إن شاء اهللا بكم ال: (زيارة املقابر

: أن اإلنسان البد الحق باملوتى، البد أنه سوف ميوت، ومع ذلك استثىن، واملوت حمقق، ومع ذلك يقول
كذلك أيضاً ورد االستثناء يف املوت على الشهادة، ففي وصية بعض ). وإنا إن شاء اهللا بكم الحقون(

 عليها أحيا، وعليها أموت، وعليها أبعث إن إين أشهد أن ال إله إال اهللا، وأن حممداً رسول اهللا،: (السلف
إنه يعود على : إنه عائد عليها كلها، مع أا حمققة، وأن البعث حمقق، وقيل: فاالستثناء هذا قيل) شاء اهللا

وبكل حال جيوز االستثناء للتربك يف األمور اليت يعزم اإلنسان على فعلها مستقبالً، . البعث عليها
أنا مؤمن إن شاء اهللا، :  اهللا، وسوف أصوم غداً إن شاء اهللا، ويقول مثالًسوف أصلي إن شاء: فيقول

وأنا مسلم إن شاء اهللا، ويقصد بذلك التربك، وال يقصد بذلك التوقف وال الشك وال التردد، هذا يف 
 وأما يف بعض التروك فإنه يستثين ولو كان عازماً وجازماً؛ ألن هذا غيب وأمره إىل اهللا،. بعض األعمال

سوف أترك : فإذا عزم مثالً على أن يترك احملرمات فله أن يستثين، إذا كان مبتلئ مثالً بالدخان يقول
الدخان إن شاء اهللا، ولو كان جازماً؛ ألن الترك أمره يف املستقبل، وكذلك املعاصي اليت يفعلها يعزم 



 من ثويب املسبل إن شاء اهللا، سأعفي حلييت إن شاء اهللا، أو سوف أقصر: على أنه سيتركها، فيقول مثالً
وهو عازم على ذلك، أو مثالً سوف أتوب من الربا إن شاء اهللا، أو من الرياء إذا شاء اهللا، أو إن شاء 

  اهللا، يقول ذلك على وجه التربك، وعلى وجه الرجاء أن ربه يعينه إذ وكل األمر إليه، فهذا ال
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 على وجه التردد فال يفعله، بل جيزم بترك احملرمات وال يتردد بأس به، أما إذا كان على وجه الشك أو
  . ......يف تركها

  )كل ميسر ملا خلق له: (معىن
…  

هذا حديث : ؟ اجلواب)كل ميسر ملا خلق له: (نرجو توضيح حديث النيب صلى اهللا عليه وسلم: السؤال
: ى كتابنا وندع العمل؟ فقالأفال نتكل عل: (صحيح قاله صلى اهللا عليه وسلم ملا قال له الصحابة

فَسنيسره * وصدق بِالْحسنى * فَأَما من أَعطَى واتقَى : اعملوا، فكل ميسر ملا خلق له، مث قرأ قوله تعاىل
، فجعل ])١٠-٥:ليلال[فَسنيسره للْعسرى * وكَذَّب بِالْحسنى * وأَما من بخلَ واستغنى * للْيسرى 

اهللا كالً ميسراً ملا خلق له، فإذا خلق اهللا العبد للسعادة يسره لعمل أهل السعادة حىت ميوت على ذلك 
العمل ويكتب سعيداً، وإذا خلق اهللا العبد للشقاوة خذله ويسر له أسباب الشقاوة حىت ميوت عليها، 

ا حيث خذله، وليس هو تارك لشيء من وذلك عدل من اهللا، وليس فيه ظلم ألحد، ليس هو ظامل هلذ
حق اإلنسان، بل اهللا تعاىل هو املالك لإلنسان، وهو الذي يتصرف يف الناس كيف يشاء، فمن شاء هداه 

كل ميسر ملا خلق (فعلى كل حال . ومن شاء أضله، وهدايته هلذا تكون بفضله، وإضالله هلذا عدل منه
باب اليت تؤدي به إىل ذلك الشيء، فإن كان من أهل الشقاوة أنه تتيسر له أو تتوافر له األس: ، يعين)له

 من يضله، ومن يصده عن القرآن، ويصده عن احلق، ومن كان من أهل -حلكمة-سلط اهللا عليه 
السعادة ومن أهل اإلميان، وعلم اهللا أنه من أهل اخلري، يسر اهللا له من يهديه، ومن يدعوه إىل التوبة 

  . ......النصوح
  سننيصفات احمل

…  
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صفام ما جاء : ما هي صفات احملسنني الذين ذكروا يف حديث جربيل عليه السالم؟ اجلواب: السؤال
، فمن أراد التوسع فليقرأ شرح )أن تعبد اهللا كأنك تراه، فإن مل تكن تراه فإنه يراك: اإلحسان: (يف قوله

رد له أمثله، وشرحه حافظ احلكمي يف ، وأو)جامع العلوم واحلكم(هذا احلديث يف كتاب ابن رجب 
من : الد الثاين من معارج القبول، وأورد له أمثله، ومعلوم أنه يف هذا احلديث قسم الناس إىل قسمني

عني : يعبد اهللا كأنه ينظر إىل ربه، ومن يعبد اهللا وهو يستحضر أن ربه يراه، وتسمى احلالة األوىل
 املراقبة، فعني املشاهدة أن ميثل أنه أمام ربه، كأنه ينظر إىل ربه، عني: املشاهدة، وتسمى احلالة الثانية

واقف بني يديه، ويف هذه احلالة إذا كان يصلي أو إذا كان يذكر اهللا أو إذا كان يدعوه ماذا تكون 
حالته؟ ال شك أنه حيضر قلبه، وحيضر قالبه، وتسكن أعضاؤه، وخيشع وخيضع وينيب، وخيبت إىل اهللا 

كثر من ذكره، وهكذا عني املراقبة، وهو الذي يستحضر أن ربه يراه، أما حال الكثري من تعاىل، وي
الناس إذا صلى أحدهم غفل يف صالته ومل يدر ما يقول، ومل يستحضر ما هو فيه، فإنه مل تتحقق له عني 

  . ......املشاهدة وال عني املراقبة
  سبب حتريف املبتدعة لآليات واألحاديث

…  
املبتدعة مثل املعتزلة : ذا تسلط املبتدعة على حتريف آيات وأحاديث الصفات؟ اجلوابملا: السؤال

عدم اإلقرار بصفات اهللا، وادعوا أا : تركزت يف نفوسهم أو يف فطرهم أو يف عقوهلم عقيدة سيئة، وهي
رهم وما يف تنايف العقول، فلما ارتكزت تلك العقيدة يف قلوم، وجاءم األدلة اليت ختالف ما يف فط

عقوهلم الفاسدة؛ مل جيدوا بداً من أن يؤولوها و حيرفوها ويسلطوا عليها أنواع التحريف، والسبب 
الوحيد يف ذلك هو أا خالفت معتقدهم، ومعتقدهم مبين على شبهات تلقوها من كتب املتكلمني، ومن 

  . ......كتب اليونان واملشركني
  معىن اجلواهر املفردة

…  
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: ما معىن اجلواهر املفردة؟ وهل جيوز التسمية مبد اهللا وجار اهللا، وغرم اهللا، وأشباهها؟ اجلواب: سؤالال
اجلواهر املفردة كلمة يستعملها املتكلمون، وحنن ال حاجة بنا إىل هذه االصطالحات، لكنهم يقسمون 

كن رؤيته، وميكن ملسه، جواهر وأعراض، فاجلوهر ما له جرم ميكن إدراكه، ومي: املوجودات إىل قسمني
الكالم الذي يتكلم به اإلنسان : فيسمونه جوهراً، واألعراض ما ليس له جرم، بل هو عرض، فمثالً

ليس له جرم، ما ميكن أن تقبض على كالم متكلم إذا خرج من فمه، فيسمونه عرضاً، الصالة إذا 



هذه أعراض، : ونه، فيقولونصالها اإلنسان صعدت إىل السماء، فالصالة عرض ليس هلا جرم تشاهد
إن مجيع املوجودات : وهذه جواهر، فكل شيء له جرم حىت مثل حبة الرمل يسمونه جوهراً، ويقولون

اليت هلا جرم مركبة من اجلواهر املفردة، ميكن أن ترجع إىل جواهر صغرية ال يدركها البشر، وكل شيء 
اجلبال والصخور وحنوها جواهر مركبة، من املوجودات من احلديد واألخشاب والفرش واحليوانات و

أما األمساء . فتكلموا يف هذا وأطالوا الكالم، وال حاجة بنا إىل أن نناقشهم، وذلك من فضول الكالم
يستعمل مبعىن ااور الذي جياور يف مكان مقرب ) جار اهللا: (اليت ذكرها فهي أمساء اصطالحية، فاسم

ي صاحب التفسري؛ ألنه جاء إىل مكة، وأطال اإلقامة يف املسجد إىل اهللا، وقد مسي به قدمياً الزخمشر
متعبد له أو حنو : احلرام، فكان جماوراً، فسمي جار اهللا، ويسمى به يف الناس، مبعىن أنه جماور هللا، أي

يستثقل؛ وذلك ألن فيه ) غرم اهللا(أما بقية األمساء فينظر إىل معانيها، فاسم . ذلك تفاؤالً، فال بأس بذلك
ن اهللا تعاىل غرم هلذا اإلنسان عن ولد مات له أو حنو ذلك، فاألقرب أنه ينهى عنه؛ ألن الغرم أصله أ

إن : (التحمل، مثل حتمل الدين وحنوه؛ وهلذا استعاذ النيب صلى اهللا عليه وسلم من املأمث واملغرم، وقال
: هللا ينظر يف معانيها، مثل، وبقية األمساء اليت تضاف إىل ا)الرجل إذا غرم حدث فكذب، ووعد فأخلف

  وصل اهللا، أو رجاء اهللا، أو فرج
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اهللا، أو رزق اهللا، فهذه ال بأس مبعانيها، واألوىل التعبيد بامساء اهللا كعبد اهللا، وعبد الرمحن، وعبد العزيز 
  . ......وما أشبهها

  من أمساء اهللا) الشارع(هل 
…  

 عز وجل إال مبا مسى به نفسه، أو مساه به رسوله صلى اهللا عليه نعلم أنه ال جيوز أن يسمى اهللا: السؤال
قال الشارع احلكيم، فهل لفظ الشارع من أمساء اهللا : وسلم، ومع هذا نسمع كثرياً من الناس يقولون

هذه : عز وجل، أم أا عبارة درجت على أنه هو الذي شرع األحكام، ومثلها الصانع وغريها؟ اجلواب
أنه هو الذي : كن ال يقصد ا أا من األمساء احلسىن، وإمنا يقصدون ا الصفة، يعينكلمة مشتهرة، ول

: أيضاً مشتهرة يف تعبريات املتكلمني أوالً، مثل قوهلم) الصانع(شرع األحكام وبينها، وكذلك كلمة 
الَّذي : ىلجحود الصانع، وجود الصانع، وقد استعملها أيضاً بعض األئمة كابن كثري يف تفسري قوله تعا

االستدالل على وجود الصانع وما أشبه ذلك، : قال] ٢٢:البقرة[جعلَ لَكُم اَألرض فراشاً والسماَء بِناًء 
صنع اللَّه الَّذي أَتقَن : أنه الذي أوجد اخللق، وقد ذكرها اهللا تعاىل يف قوله: وبكل حال فيقصد ا معىن

  . ......إجياده واختراعه وإبداعه: ينيع] ٨٨:النمل[كُلَّ شيٍء 



  سبب رد بعض األحاديث الصحيحة
…  
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إن النقل الصريح ال يعارض العقل الصريح والسليم من الزيغ : قلتم! فضيلة الشيخ: السؤال
واالحنراف، لكننا جند من علماء املسلمني واملثقفني والدعاة من يردون بعض األحاديث الصحيحة؛ لعدم 

قد ذكرنا أن تلك العقول عقول ناقصة، عقول : تها لعقوهلم، فكيف نفسر ذلك؟ اجلوابموافق
مضطربة، وأن الواجب على اإلنسان أن يتهم عقله، وال يرد األحاديث إذا مل توافق مزاجه، بل يتهم 
 فهمه باخلطأ وحنوه، وقد أنكر بعض املتأخرين بعض األحاديث اليت خالفت الواقع يف هذه األزمنة أو
قبلها، ولكن ال عربة بردهم، وكذلك غريهم من املتقدمني، فردوا مثالً أحاديث يف صحيح البخاري 

...) أن النيب صلى اهللا عليه وسلم سحر حىت كان خييل أنه يفعل الشيء وما يفعله (كحديث عائشة 
ه مل يقع يف أمر وأجاب العلماء عن ذلك وبينوا أن.. وأنه.. إن هذا خيالف العصمة، وأنه : إخل، فقالوا
والسحر له حقيقة، وأنكرت املعتزلة وحنوهم حقيقة السحر، وردوا األحاديث اليت يف ذلك، مع . الشرع

كذلك يف هذه . وجودها وصراحتها، ومع مشاهدة الناس أن الساحر قد يؤثر، وأخرب اهللا تعاىل بذلك
لوال بين إسرائيل مل : ( عليه وسلماألزمنة أيضاً قرأت لبعضهم إنكاراً لبعض األحاديث، كقوله صلى اهللا

أم ملا أعطاهم اهللا تعاىل السلوى صاروا يدخرون لغد ولبعد غد، فصار : مل يننت، يعين: أي) خيرت اللحم
وما املانع من ذلك؟ وإن كانت طبيعة اللحم أنه إذا تأخر يتغري، لكن قد جيعل اهللا له : اللحم يننت، نقول

إننا نكشف : وكذلك أحاديث عذاب القرب أنكرها بعضهم، وقالوا.  الننتما يكافحه وما يزيل عنه ذلك
: فيقال هلم. عن امليت بعد مدة فنجده كما وضعناه، وال جند أثراً لعذاب القرب وال لنعيمه وال لغري ذلك

إن عامل األرواح غري عامل األجساد، وإن العذاب يف القرب على الروح وال على اجلسد، اجلسد تأكله 
واحلاصل أننا ال نلتفت إىل هؤالء الذين يطعنون يف األحاديث رد عرضها على . ض، ويكون تراباًاألر
  فاألولون من معتزلة وحنوهم ما كانوا يردون. العقل
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إال األحاديث اليت تتعلق بالصفات، أما أحادث البعث والنشور فإم يقروا، ويوافقون عليها، وأما 
فينكرون األحاديث احلسية كاألحاديث اليت ختالف فطرهم مثالً، أو ختالف ما جتدد هلم هؤالء العصريون 

  . ......من املصنوعات وحنوها، وما علموا أن قدرة اهللا غالبة على كل شيء



  وما ترددت يف شيء مثل ترددي يف قبض روح عبدي: (معىن اهلرولة والتردد الواردين يف حديث
…  

وما ترددت يف شيء مثل ترددي يف قبض روح : ( والتردد الواردان يف حديثما معىن اهلرولة: السؤال
الصحيح أن اهلرولة هنا مبعىن قرب الرب تعاىل إىل عبده بثوابه، فالقرب معنوي، : ؟ اجلواب...)عبدي 

 إمنا هو -إسراعه: يعين-العبد ال يتجاوز مكانه، وإمنا تقرباته باألعمال، فقرب الرب إليه، وهرولته 
إن اهلرولة صفة من صفات اهللا يف هذا احلديث، إمنا ذكرها على : عمال، بكثرة الثواب، فال يقالباأل

: ، العبد ما يتقرب شرباً، يعين)من تقرب إيل شرباً تقربت إليه ذراعاً: (وجه املبالغة يف كثرة الثواب، قال
ح عن مكانه، ولكن تقرب ، العبد ال يتزحز)من تقرب إيل ذراعاً(هو مكانه، ولكن تقرب باألعمال، 

، العبد ال يتجاوز مكانه ذا املشي، املراد باملشي هنا مواصلة األعمال )من أتاين ميشي(باألعمال 
هذا احلديث إمنا فيه املماثلة، فقرب : إذاً. كثرة األعمال الصاحلة، وعرب عن ذلك باملشي: الصاحلة، يعين

أما التردد فليس معناه التوقف يف . شي واهلرولةالعبد باألعمال، وقرب الرب بالثواب، وكذلك امل
الشيء، وعدم اجلزم به وحنو ذلك، لكن ملا كان العبد يكره املوت، فإن اهللا تعاىل يكره ما يسوءه، 

كراهية اهللا تعاىل ملا يسوء العبد، وليس هو مبعىن التوقف يف الشيء وعدم : فالتردد هو الكراهية، يعين
  ). ......وال بد له منه: (قال يف متام احلديثاجلزم بفعله، وألجل ذلك 

  نفسي الفداء لقرب أنت ساكنه: قول الشاعر
…  

)٣/١٨٢(  

  

نفسي الفداء لقرب أنت ساكنه فيه : يقول الشاعر يف رثاء النيب صلى اهللا عليه وسلم أبياتاً منها: السؤال
هذا البيت نقل :  خرياً؟ اجلوابالعطاء وفيه اجلود والكرم فما رأي فضيلتكم يف هذا البيت جزاكم اهللا

عن أعرايب فيما نقله العتيب ، وذكره ابن كثري عند تفسري اآلية اليت يف سورة النساء، وهي قول اهللا 
ه تواباً رحيماً ولَو أَنهم إِذْ ظَلَموا أَنفُسهم جاُءوك فَاستغفَروا اللَّه واستغفَر لَهم الرسولُ لَوجدوا اللَّ: تعاىل
وبالبحث عن هذه احلكاية مل يوجد هلا سند صحيح، ولو ذكرها ابن كثري وأقرها، ولو ] ٦٤:النساء[

ذكرها غريه، فهي حكاية باطلة ال أصل هلا، وال جيوز اختاذها حجة يف دعاء الرسول صلى اهللا عليه 
ه وسلم خري من دفنت بالقاع أعظمه، أنه صلى اهللا علي: وسلم بعد موته، والبيت معناه صحيح، يعين

وأن قربه فيه العفاف وفيه الكرم، فاملعىن صحيح، ولكن القصة اليت فيها أنه جاء قاصداً للنيب صلى اهللا 
سولُ ولَو أَنهم إِذْ ظَلَموا أَنفُسهم جاُءوك فَاستغفَروا اللَّه واستغفَر لَهم الر: عليه وسلم وقرأ هذه اآلية
وأنشد األبيات، وطلب من الرسول املغفرة، وبعد ذلك يقول ] ٦٤:النساء[لَوجدوا اللَّه تواباً رحيماً 



. أدرك األعرايب، وأخربه أن اهللا قد غفر له: منت، فرأيت الرسول صلى اهللا عليه وسلم فقال: العتيب 
  . ......فهذه حكاية باطلة، وأما البيت فمعناه صحيح

  الوالية رتبة فوق اإلميانهل 
…  

)٣/١٨٣(  

  

الوالية هي من آثار اإلميان، من كان مؤمناً فإنه : هل الوالية رتبة فوق رتبة اإلميان؟ اجلواب: السؤال
 ملَى لَهوال م رِينأَنَّ الْكَافوا ونآم ينلَى الَّذوم ١١:حممد[ويل، واهللا تعاىل هو موىل عباده املؤمنني، اللَّه [

 نيحاللَّى الصوتي وهو ابتلَ الْكزي نالَّذ ي اللَّهيل١٩٦:األعراف[فهو موىل املؤمنني ووليهم إِنَّ و[ ،
  . ......فمن كان مؤمناً فإنه من أولياء اهللا، فهما متالزمان

  حال الوليد بن عقبة
…  

هذه اآلية ] ٦:احلجرات... [وا إِنْ جاَءكُم فَاسق بِنبإٍ فَتبينوا يا أَيها الَّذين آمن: يقول اهللا تعاىل: السؤال
إنه فاسق ذا الفعل أم ال نصفه : إنه فاسق مطلقاً أم نقول: نزلت يف الوليد بن عقبة ، فهل جيوز أن يقال

 ولو كان ال ينكر هذا حىت: ذا الوصف يف كال املوضعني، وذلك ألنه صحايب رضي اهللا عنه؟ اجلواب
من الصحابة، وقد جلده علي رضي اهللا عنه يف شرب اخلمر بأمر أمري املؤمنني عثمان ، جلده أربعني 

جلدة، وكذلك أيضاً صلى يف والية عثمان بالناس وهو سكران، فاحلاصل أنه ال يستنكر إذا وصف يف 
. ر، إمنا هو فسق عمليهذه اآلية بأنه فاسق، ولكن فسقه ال خيرجه من اإلميان، وال يدخله يف الكف

......  
  ..)من صلى الصبح فهو يف ذمة اهللا: (معىن حديث

…  

)٣/١٨٤(  

  

من صلى الصبح : (يف ذمة اهللا يف احلديث الذي قال عنه النيب صلى اهللا عليه وسلم: ما معىن: السؤال
أن اهللا تعاىل يتواله : عهده، أي: الذمة العهد، ذمة اهللا تعاىل مبعىن: ؟ اجلواب)فهو يف ذمة اهللا حىت ميسي

يف جوار اهللا تعاىل : وحيفظه فال جيوز ألحد أن يعتدي عليه، وال أن ميد يده إليه لكونه يف ذمة اهللا، يعين
إن مثل هذه الصفات وهذه األحاديث تؤخذ على ظاهرها، : ويف محايته ويف عصمته، وبكل حال نقول



ما دام صليت الصبح فأنا :  على بعضها، فيقولولكن ال يكون اإلنسان متساهالً يف الطاعات ومعتمداً
يف ذمة اهللا، فسوف أفعل وأفعل من املعاصي وحنوه، ال يعتمد على ذلك، فإن الصالة ما مل يكن هلا تأثري 

  . ......عليه مل تكن صالة صحيحة مفيدة
  إىل آخر كالمه... واملراد باحلسنة هنا النعمة: معىن قول الشارح

…  
واملراد باحلسنة هنا النعمة، : (يلتكم التوضيح لقول الشارح رمحه اهللا تعاىلنرجو من فض: السؤال

ولكن ال منافاة بني أن تكون سيئة العمل وسيئة : إىل أن قال الشارح. وبالسيئة البلية يف أصح األقوال
ات اجلزاء من نفسه، مع أن اجلميع مقدر، فإن املعصية الثانية قد تكون عقوبة األوىل، فتكون من سيئ

قد ذكرنا أن : ؟ اجلواب)اجلزاء، مع أا من سيئات العمل، واحلسنة الثانية قد تكون من ثواب األوىل
احلسنة هي النعم، والسيئة هي الباليا، وأن اجلميع من اهللا خلقاً وتكويناً، ولكن قد تكون أيضاً ابتالء 

احلسنة بسبب من العبد وهو األعمال وامتحاناً، فتكون النعم ابتالء، وتكون السيئات ابتالء، وقد تكون 
الصاحلة، والسيئة بسبب من العبد وهي األعمال السيئة، وقد تكون احلسنة ثواباً حلسنة قبلها، والسيئة 
عقوبة لسيئة قبلها، ورد يف بعض اآلثار أن من ثواب احلسنة احلسنة بعدها، وإن من عقوبة السيئة السيئة 

سنات والسيئات، وذكرنا أن اهللا تعاىل يبتلي باخلري ويبتلي بالشر، وبكل حال فقد فصلنا يف احل. بعدها
  . ......وله احلكمة فيما يبتلي به، وكالم الشارح ظاهر ال خفاء فيه

)٣/١٨٥(  

  

  توجيه متين أسامة لإلسالم بعد قتله ملن نطق بالشهادة
…  

، وأنكر عليه النيب صلى اهللا عليه ال إله إال اهللا: ورد أن أسامة رضي اهللا عنه ملا قتل الذي قال: السؤال
وسلم؛ متىن أن يكون أسلم ذلك اليوم، فما هو توجيه ذلك التمين؟ هل أنه أراد إسالماً بال ذنب أم أن 

ال شك أنه خاف ملا قال له النيب صلى اهللا : سببه هذا التوبيخ من النيب صلى اهللا عليه وسلم؟ اجلواب
وكرر !) ال إله إال اهللا؟: هللا إذا جاءت يوم القيامة؟ أقتلته بعد ما قالكيف تفعل بال إله إال ا: (عليه وسلم

لو كنت أسلمت اآلن ومل أسلم قبل ذلك لكان ذلك أوىل : عليه، فخاف أن يكون قد حبط عمله، وقال
يل، حىت أستقبل عمالً جديداً، فهو خيشى أن يكون قد حبط عمله بقتله الرجل، ومتىن أنه ما أسلم إال 

على كل حال فإنه رضي اهللا عنه قتله متأوالً؛ وذلك ألنه ظن أنه مل يقلها عن يقني، فلذلك أقدم و. بعده
الكفار الذين ميتنعون من ال إله إال اهللا، إذا قوتلوا فنطق واحد : على قتله، وبني العلماء احلكم فقالوا

 أما الذين يقولوا ويقاتلون منهم يكف عنه حىت خيترب بعد ذلك هل قاهلا عن يقني؟ وهل يعمل ا أم ال؟



ألجل أمر آخر كالذين يقاتلون إلنكارهم الرسالة، أو إلنكارهم البعث، أو لطعنهم يف القرآن مثالً، أو 
إلنكارهم العبادات كالصلوات وحنوها؛ فهؤالء لو قالوها ما ردت عنهم؛ ألم يقولوا قبل القتال، إمنا 

  .......قوتلوا لشيء آخر
…  

  ]٦٣[ة الطحاوية شرح العقيد
إن من حكمة اهللا وعدله أنه البد أن يبعث األجساد بعد موا، لينتصف للمظلومني، وجياري احملسنني، 
  .وقد اهتم أهل السنة جبمع أدلة البعث من القرآن والسنة وغريها، وذلك تبعاً الهتمام الشرع بذلك

  اإلميان بالبعث
…  

)٣/١٨٦(  

  

ونؤمن بالبعث وجزاء األعمال يوم القيامة، والعرض واحلساب، وقراءة (: قوله: [قال املؤلف رمحه اهللا
اإلميان باملعاد مما دل عليه الكتاب والسنة والعقل ) الكتاب والثواب والعقاب، والصراط وامليزان

والفطرة السليمة، فأخرب اهللا سبحانه عنه يف كتابه العزيز، وأقام الدليل عليه، ورد على منكريه يف غالب 
وذلك أن األنبياء عليهم السالم كلهم متفقون على اإلميان باآلخرة، فإن اإلقرار بالرب .  القرآنسور

عام يف بين آدم، وهو فطري، كلهم يقر بالرب إال من عاند كفرعون، خبالف اإلميان باليوم اآلخر، فإن 
ث هو والساعة كهاتني، منكريه كثريون، وحممد صلى اهللا عليه وسلم ملا كان خامت األنبياء، وكان قد بع

وكان هو احلاشر املقفي؛ بين تفصيل اآلخرة بياناً ال يوجد يف شيء من كتب األنبياء؛ وهلذا ظن طائفة 
من املتفلسفة وحنوهم أنه مل يفصح مبعاد األبدان إال حممد صلى اهللا عليه وسلم، وجعلوا هذه حجة هلم يف 

ن بني معاد النفس عند املوت، ومعاد البدن عند والقرآ. أنه من باب التخييل واخلطاب اجلمهوري
القيامة الكربى يف غري موضع، وهؤالء ينكرون القيامة الكربى، وينكرون معاد األبدان، ويقول من 

إنه مل خيرب به إال حممد صلى اهللا عليه وسلم على طريق التخييل، وهذا كذب، فإن القيامة : يقول منهم
.  من آدم إىل نوح إىل إبراهيم وموسى وعيسى وغريهم عليهم السالمالكربى هي معروفة عند األنبياء

قَالَ اهبِطُوا بعضكُم لبعضٍ عدو ولَكُم في اَألرضِ : وقد أخرب اهللا ا من حني أن أهبط آدم، فقال تعاىل
، وملا ]٢٥-٢٤:األعراف[ ومنها تخرجونَ قَالَ فيها تحيونَ وفيها تموتونَ* مستقَر ومتاع إِلَى حنيٍ 

إِلَى يومِ الْوقْت الْمعلُومِ * قَالَ فَإِنك من الْمنظَرِين * قَالَ رب فَأَنظرنِي إِلَى يومِ يبعثُونَ : قال إبليس اللعني
  ثُم* ن اَألرضِ نباتاً واللَّه أَنبتكُم م: وأما نوح عليه السالم فقال]. ٣٨-٣٦:احلجر[

)٣/١٨٧(  



  

والَّذي أَطْمع أَنْ يغفر : وقال إبراهيم عليه السالم]. ١٨-١٧:نوح[يعيدكُم فيها ويخرِجكُم إِخراجاً 
 وللْمؤمنِني يوم ربنا اغْفر لي ولوالدي: إىل آخر القصة، وقال] ٨٢:الشعراء[لي خطيئَتي يوم الدينِ 

 ابسالْح قُوم٤١:إبراهيم[ي[ ىتويِ الْمحت فأَرِنِي كَي بوقال ر ،]وأما موسى عليه ]. ٢٦٠:البقرة
صدنك فَال ي* إِنَّ الساعةَ آتيةٌ أَكَاد أُخفيها لتجزى كُلُّ نفْسٍ بِما تسعى : السالم فقال اهللا تعاىل ملا ناجاه

بل مؤمن آل فرعون كان يعلم املعاد، وإمنا ] ١٦-١٥:طه[عنها من ال يؤمن بِها واتبع هواه فَتردى 
ن يوم تولُّونَ مدبِرِين ما لَكُم م* ويا قَومِ إِني أَخاف علَيكُم يوم التناد : آمن مبوسى قال تعاىل حكاية عنه

 اده نم ا لَهفَم لْ اللَّهلضي نممٍ واصع نم اةُ : إىل قوله تعاىل] ٣٣-٣٢:غافر[اللَّهيالْح هذا هممِ إِنا قَوي
ابِ أَدخلُوا آلَ فرعونَ أَشد الْعذَ: إىل قوله] ٣٩:غافر[الدنيا متاع وإِنَّ اآلخرةَ هي دار الْقَرارِ 

واكْتب لَنا في هذه الدنيا حسنةً وفي اآلخرة إِنا هدنا إِلَيك : وقال موسى]. ٤٦:غافر[
فَقُلْنا اضرِبوه بِبعضها كَذَلك يحيِ اللَّه الْموتى ويرِيكُم : ، وقد أخرب اهللا يف قصة البقرة]١٥٦:األعراف[

هذا الكالم وما بعده يتعلق بالبعث بعد املوت، الذي هو بعث ]]. ٧٣:البقرة[م تعقلُونَ آياته لَعلَّكُ
األجساد وحشرها، ونشرها، وإعادة األرواح إىل األجساد، ومجع األجساد بعد أن بليت وبعد أن 

 اتصاالً أبدياً صارت تراباً، وبعد أن متزقت وتفرقت، فيبعثها اهللا، ويعيد إليها احلياة، وتتصل ا أرواحها
  حمكماً ليس بعده انفصال، ليس كاتصاهلا ا يف الدنيا الذي يعتريه شيء من االنفصاالت، هذا

)٣/١٨٨(  

  

إن الصور هو قرن : هو البعث بعد املوت، فمىت يكون؟ يكون يوم القيامة عندما ينفخ يف الصور، وقيل
فيل فتخرج كل روح من ثقب وتصل إىل واسع كبري، فيه ثقوب بعدد أرواح بين آدم، ينفخ فيه إسرا

جسدها، وقبل النفخ يف الصور يرتل اهللا مطراً فتنبت منه أجسادهم، واهللا قادر على أن ينبتها بدون مطر 
أخرجكم إىل هذا : يعين) أنبتكم] (١٧:نوح[واللَّه أَنبتكُم من اَألرضِ : وغريه، كما يف هذه اآلية

  . ......الوجود
  آن والسنة باإلميان بالبعث أكثر من غريهاهتمام القر

…  

)٣/١٨٩(  

  



هو ركن أساسي من أركان اإلميان، وقد يكون هو الركن املؤكد عليه : اإلميان باليوم اآلخر والبعث
دائماً؛ وألجل هذا كثرياً ما يقتصر عليه مع اإلميان باهللا يف كثري من األحاديث كقوله صلى اهللا عليه 

باهللا واليوم اآلخر فليقل خرياً أو ليصمت، من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر من كان يؤمن : (وسلم
ال حيل المرأة تؤمن باهللا واليوم اآلخر (، ) فليكرم ضيفه، من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فال يؤذ جاره

ن اليوم اآلخر مل يذكر مع اإلميان باهللا إال اإلميان باليوم اآلخر؛ وذلك أل). أن حتد على ميت فوق ثالث
وقع فيه اخلالف بني الرسل وأممهم، وأنكره املشركون وبالغوا يف إنكاره، واعتقدوا أن األجساد بعد 
موا تضمحل وال تعود، وأنه ليس هناك حياة، وأن هذه الدنيا باقية وليس هلا فناء؛ وهلذا حكى اهللا 

: أي] ٢٤:اجلاثية[دنيا نموت ونحيا وما يهلكُنا إِالَّ الدهر وقَالُوا ما هي إِالَّ حياتنا ال: عنهم أم يقولون
أرحام تدفع، وأرض : ميوت قوم وحييا آخرون، وهو معىن قوهلم: منوت وحنيا أي: الزمان، ومعىن قوهلم

آكد أركان فاإلميان باهللا واليوم اآلخر . تبلع، هذه عقيدة أولئك املشركني، وهي أيضاً عقيدة الدهريني
وحنو ذلك؛ ألن .. اإلميان، فهو آكد من اإلميان بالكتب، ومن اإلميان بالرسل، ومن اإلميان باملالئكة

اخلالف يف اإلميان ا قليل خبالف اإلميان باليوم اآلخر فإن املنكرين له كثري، وملا كان األمر كذلك، 
عث بعد املوت، وستأتينا آيات مشروحة جاءت األدلة الكثرية عليه، فال حتصى اآليات اليت تؤكد الب

موضحة ملا حكى اهللا، وملا رد اهللا به على املشركني الذين أنكروا البعث بعد املوت، وكيف أنه احتج 
عليهم حبجج عظيمة، فإذا آمن العباد باليوم اآلخر ومبا بعده فإم يستعدون لذلك اليوم باألعمال 

 يؤمنوا به فإم ال يهتمون إال ذه احلياة، حيث إم ليس يف الصاحلة اليت يكونون ا سعداء، وإذا مل
  فعرفنا بذلك أن. نظرهم حياة أخرى بعد هذه احلياة

)٣/١٩٠(  

  

 الربزخ واحلشر، ولكن أكثر ما -كما تقدم-اإلميان باليوم اآلخر من آكد أركان اإلميان، وهو يعم 
وما أشبه .. ا ومجع الناس يف الدار اآلخرةيركز على احلشر الذي هو حياة األجساد وحشرها وحسا

ذلك وما بعده، وهكذا إىل أن حيصل اجلزاء على األعمال، وإدخال أهل اجلنة يف اجلنة، وأهل النار يف 
هذا هو الذي اتفقت عليه دعوة الرسل، وهذه اآليات اليت مسعنا ال شك أا تدل على أن الرسل . النار

واللَّه أَنبتكُم من : د منه وأنه سيأيت، كما يف قول نوح عليه السالمجممعون على أن اليوم اآلخر الب
، ينبههم على أم سيخرجون منها، ]١٨-١٧:نوح[ثُم يعيدكُم فيها ويخرِجكُم إِخراجاً * اَألرضِ نباتاً 
وكذلك بقية ]. ٥٥:طه[ نخرِجكُم تارةً أُخرى منها خلَقْناكُم وفيها نعيدكُم ومنها: مثل قوله تعاىل

الرسل ذكروا البعث ألتباعهم، وكانوا حيثوم على اإلميان باهللا وعلى اإلميان بالبعث بعد املوت وعلى 
إِني أَخاف علَيكُم يوم : االستعداد له، وكذلك غري األنبياء كما مسعنا من مؤمن آل فرعون الذي قال



نالت وهو يوم القيامة، وقوله]٣٢:غافر[اد ، : نحاً ماللَ صمع نما وثْلَهى إِالَّ مزجئَةً فَال ييلَ سمع نم
، فكل ذلك ] ٤٠:غافر[ذَكَرٍ أَو أُنثَى وهو مؤمن فَأُولَئك يدخلُونَ الْجنةَ يرزقُونَ فيها بِغيرِ حسابٍ 

من اإلميان باهللا اإلميان باليوم اآلخر؛ .  أن أتباع األنبياء أيضاً صرحوا بأم يؤمنون باليوم اآلخردليلٌ على
ألنه خرب اهللا، فاهللا هو الذي أخرب باليوم اآلخر، ومبا يكون يف اليوم اآلخر، فمن آمن باهللا آمن بأخبار 

ده، ولكن أكثر ما يذكرون البعث واليوم اآلخر يشمل البعث وما بعده، بل يشمل املوت وما بع. اهللا
بعد املوت، وما بعده من اجلزاء واحلساب والثواب واحلوض وامليزان وجزاء األعمال وحماسبة اهللا تعاىل 

  للعباد، وما يكون يف عرصات القيامة من طول الوقوف ومن طلب

)٣/١٩١(  

  

ن أهل السنة بذلك على الشفاعة، ومن األهوال وطول ذلك اليوم الذي جيعل الولدان شيباً، فيؤم
التفصيل الذي ذكره اهللا تعاىل، ومن آثار إميام االستعداد ليوم املعاد، فإن الذي يؤمن بالشيء ويصدق 
به تظهر عليه آثاره، فيستعد له، ويتهيأ لذلك اليوم، ويعرف أنه ال جناة له إال باألعمال الصاحلة اليت 

  .كلف ا
  إنكار الفالسفة للبعث اجلسماين

…  
ذكر الشارح أن القرآن فيه األدلة الكثرية على اإلميان بالبعث، وضرب األمثلة على ذلك، ولعل 

السبب يف ذلك كثرة املنكرين له من املشركني الذي يستبعدون إعادة املوتى من القبور بعد التفرق 
، ] ٣:ق[ ذَلك رجع بعيد أَئذَا متنا وكُنا تراباً: وذهاب األشالء وصريورة األجسام تراباً، ويقولون

وملا كان هذا ]. ٢٥:اجلاثية[ائْتوا بِآبائنا إِنْ كُنتم صادقني : يستبعدون ذلك، ويطلبون شططاً فيقولون
 ضرب هلم األمثلة، وذكر األدلة، وبني هلم كمال القدرة؛ وألجل ذلك -سبحانه-تكذيبهم؛ فإن اهللا 

كتاب من الكتب السابقة على تقرير البعث وذكر أدلته مثلما اشتمل كتاب إنه مل يشتمل : يقول العلماء
اهللا املرتل على حممد صلى اهللا عليه وسلم، ففيه التصريح به تصرحياً بليغاً ال حيتمل أو يتطرق إليه تأويل 

ومع هذا فإن . أو محل على حممل بعيد، لكثرة األدلة وقوا وصراحتها، وكثرة ضرب األمثلة عليها
 ويقال -البعث اجلثماين أو البعث اجلسماين-كثرياً من الذين تسموا مسلمني ينكرون هذا البعث 

إن هذا اإلنسان مل يزل قدمياً، : الفالسفة اإلهليون، وهم الذين ينكرون أوالً بدأ اخللق، ويقولون: هلؤالء
من طني، وينكرون أن وليس له أول، فينكرون أن يكون أبو البشر آدم، وينكرون أن يكون بدء خلقه 

الدنيا ليس هلا : ينكرون اية الدنيا، ويقولون: ثانياً. يكون هناك وقت لإلنسان مل يكن فيه شيئاً مذكوراً



أرحام تدفع، وأرض تبلع، : آخر، وهذه احلياة تستمر أبداً إىل غري اية، ويعربون عن هذا بقوهلم
  وينكرون عودة األجساد ومجعها بعد تفرقها،

)٣/١٩٢(  

  

وجيعلون اجلزاء على األرواح، ويدعون أن هذه األرواح هي اليت أهبطت من السماء واتصلت باجلسد، 
 يف مطلع -وهو من أكابر الفالسفة-مث بعد ذلك خرجت منه إىل حيث كانت، ويقول رئيسهم ابن سينا 

ره فلما واصلت هبطت إليك من احملل األرفعِ ورقاُء ذات تقلب وتفجع وصلت على ك: قصيدته العينية
ألفت مرافقة اخلراب البلقعِ يصف الروح بأا هبطت إليك من املكان األرفع، مث اتصلت جبسدك، مث 
ألفته، إىل أن صارت كجزء منه، مث بعد ذلك تنفصل وتعود كما كانت، فهؤالء ما آمنوا باهللا حق 

جساد وبعثها ومجعها بعدما تتفرق، اإلميان؛ ألن اإلميان باهللا يستدعي اإلميان خبربه، ومن خربه حشر األ
  .وهذا مل يؤمن به هؤالء

  إيراد األدلة القرآنية املتنوعة على البعث
…  

)٣/١٩٣(  

  

وقد أخرب اهللا أنه أرسل الرسل مبشرين ومنذرين يف آيات من القرآن، : [قال املؤلف رمحه اهللا تعاىل
تكُم رسلٌ منكُم يتلُونَ علَيكُم آيات ربكُم أَلَم يأْ: وأخرب عن أهل النار أم إذا قال هلم خزنتها

 رِينلَى الْكَافذَابِ عةُ الْعمكَل قَّتح نلَكلَى وذَا قَالُوا به كُمموقَاَء يل كُمونرذنيوهذا ]٧١:الزمر[و ،
 هذا، فجميع الرسل أنذروا مبا اعتراف من أصناف الكفار الداخلني جهنم أن الرسل أنذرم لقاء يومهم

أنذر به خامتهم من عقوبات املذنبني يف الدنيا واآلخرة، فعامة سور القرآن اليت فيها ذكر الوعد والوعيد 
وقَالَ الَّذين كَفَروا ال تأْتينا الساعةُ : وأمر نبيه أن يقسم به على املعاد، فقال. يذكر فيها الدنيا واآلخرة

لَى وبِ قُلْ بيمِ الْغالع كُمنيأْتي لَتبوقال تعاىل] ٣:سبأ[ر ، : قلَح هي إِنبرقُلْ إِي و وه قأَح كبِئُوننتسيو
 جِزِينعبِم متا أَنموقال تعاىل] ٥٣:يونس[و ، :ي لَتبرلَى وثُوا قُلْ بعبي وا أَنْ لَنكَفَر ينالَّذ معز ثُم ثُنعب

 ِسريي لَى اللَّهع كذَلو ملْتما عنَّ بِمؤبنا فقال]. ٧:التغابن[لَتوأخرب عن اقترا : قشانةُ واعالس تبراقْت
 ر١:القمر[الْقَم [ونَ : ، وقالرِضعم ي غَفْلَةف مهو مهابساسِ حلنل براقْت]لٌ ] ١:األنبياءائأَلَ سس ،

ونراه قَرِيباً * إِنهم يرونه بعيداً : ، إىل أن قال]٢-١:املعارج[للْكَافرين لَيس لَه دافع * بِعذَابٍ واقعٍ 
هتدين قَد خِسر الَّذين كَذَّبوا بِلقَاِء اللَّه وما كَانوا م: وذم املكذبني باملعاد فقال]. ٧-٦:املعارج[



، بلْ ادارك علْمهم ] ١٨:الشورى[، أَال إِنَّ الَّذين يمارونَ في الساعة لَفي ضاللٍ بعيد ] ٤٥:يونس[
  في اآلخرة بلْ هم في شك منها

)٣/١٩٤(  

  

مانِهِم ال يبعثُ اللَّه من يموت بلَى وعداً علَيه ، وأَقْسموا بِاللَّه جهد أَي] ٦٦:النمل[بلْ هم منها عمونَ 
: ، وقال تعاىل] ٣٩:النحل[وليعلَم الَّذين كَفَروا أَنهم كَانوا كَاذبِني : ، إىل أن قال] ٣٨:النحل[حقّاً 

ونحشرهم يوم : ، وقال تعاىل] ٥٩:غافر[ يؤمنونَ إِنَّ الساعةَ آلتيةٌ ال ريب فيها ولَكن أَكْثَر الناسِ ال
ذَلك جزاؤهم بِأَنهم * الْقيامة علَى وجوههِم عمياً وبكْماً وصماً مأْواهم جهنم كُلَّما خبت زِدناهم سعرياً 

أَولَم يروا أَنَّ اللَّه الَّذي خلَق * عظَاماً ورفَاتاً أَئنا لَمبعوثُونَ خلْقاً جديداً كَفَروا بِآياتنا وقَالُوا أَئذَا كُنا 
السموات واَألرض قَادر علَى أَنْ يخلُق مثْلَهم وجعلَ لَهم أَجالً ال ريب فيه فَأَبى الظَّالمونَ إِالَّ كُفُوراً 

قُلْ كُونوا * وقَالُوا أَئذَا كُنا عظَاماً ورفَاتاً أَئنا لَمبعوثُونَ خلْقاً جديداً : ، وقال تعاىل] ٩٩-٩٧:اءاإلسر[
لَ مرة أَو خلْقاً مما يكْبر في صدورِكُم فَسيقُولُونَ من يعيدنا قُلْ الَّذي فَطَركُم أَو* حجارةً أَو حديداً 

يوم يدعوكُم فَتستجِيبونَ بِحمده * فَسينغضونَ إِلَيك رُءوسهم ويقُولُونَ متى هو قُلْ عسى أَنْ يكُونَ قَرِيباً 
لتفصيل، فتأمل ما أجيبوا به عن كل سؤال سؤال على ا]. ٥٢-٤٩:اإلسراء[وتظُنونَ إِنْ لَبِثْتم إِالَّ قَليالً 

، فيقال هلم يف جواب ]٤٩:اإلسراء[أَئذَا كُنا عظَاماً ورفَاتاً أَئنا لَمبعوثُونَ خلْقاً جديداً : أوالً: فإم قالوا
إن كنتم تزعمون أنه ال خالق لكم وال رب، فهال كنتم خلقاً ال يفنيه املوت كاحلجارة : هذا السؤال

  واحلديد، وما هو

)٣/١٩٥(  

  

كنا خلقاً على هذه الصفة اليت ال تقبل البقاء، فما الذي حيول :  يف صدوركم من ذلك، فإن قلتمأكرب
وهو لو كنتم من حجارة أو : بني خالقكم ومنشئكم، وبني إعادتكم خلقاً جديداً؟ وللحجة تقدير آخر

 حال، ومن حديد أو خلق أكرب منهما فإنه قادر على أن يفنيكم، وحييل ذواتكم وينقلها من حال إىل
يقدر على التصرف يف هذه األجسام مع شدا وصالبتها باإلفناء واإلحالة، فما الذي يعجزه فيما دوا؟ 

قُلْ الَّذي : من يعيدنا إذا استحالت جسومنا وفنيت؟ فأجام بقوله: مث أخرب أم يسألون سؤاالً بقوهلم
 ةرلَ مأَو كُم٥١:اإلسراء[فَطَر [م احلجة، ولزمهم حكمها، انتقلوا إىل سؤال آخر يتعللون ، فلما أخذ

قد ذكرنا ]]. ٥١:اإلسراء[عسى أَنْ يكُونَ قَرِيباً : مىت هو؟ فأجيبوا بقوله: به تعلل املنقطع، وهو قوهلم
أن القرآن اشتمل على األدلة الكثرية يف تقرير البعث والنشور، وفيه ذكر عظم قدرة القادر، وأنه ال 



يء، وأن الرسل أوهلم وآخرهم كلهم بلغوا هذا البيان، الذي هو اخلرب عن اليوم اآلخر والبعث يعجزه ش
  .واجلزاء يف الدار اآلخرة، وذكروا ما يكون بعد املوت، فقد اتفقت دعوة الرسل كلهم على ذلك

  حكمة اهللا وعدله يقتضيان البعث
…  

)٣/١٩٦(  

  

رة دار جزاء، فالناس يف هذه الدنيا يعملون، ويف احلكمة تقتضي البعث، فإن هذه دار عمل، واآلخ
اآلخرة يلقون جزاء أعماهلم؛ وألجل ذلك صار اهتمام العقالء يف هذه الدار بعمارة ما بعد املوت، وهو 
الدار اآلخرة اليت سيفدون إليها، وقد انتبهوا إىل أم مأمورون بالعمارة وبالبناء، ولكن البناء الذي يبقى 

ي يفىن، فإن بناء الدنيا يفىن ويفىن ساكنوه، وتفىن الدار وميوت صاحبها، وأما العمارة يف ليس البناء الذ
ال دار للمرء بعد املوت يسكنها إال اليت كان قبل املوت يبنيها : اآلخرة فإا هي الباقية، يقول بعضهم

 علمت أن السعادة فإن بناها خبري طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها النفس ترغب يف الدنيا وقد
فيها ترك ما فيها فاغرس أصول اهلدى ما دمت جمتهداً واعلم بأنك بعد املوت القيها فإذا آمن العبد بأنه 

مأمور بأن يعمل لآلخرة أكثر من العمل للدنيا أفلح، واآلخرة هي دار اجلزاء، واملؤمنون يعملون 
أن املالئكة يبنون : (ة، روي يف بعض اآلثارآلخرم، مبعىن أم يقدمون ما تعمر به مساكنهم يف اجلن

). نتوقف حىت تأتينا النفقة: قصوراً لبين آدم، فإذا توقف اإلنسان عن العمل توقفوا عن البناء وقالوا
أن الذي يبين يف الدنيا يتوقف العمال عن البناء حىت يعطيهم أجرم ونفقتهم، فكذلك يف اآلخرة : معلوم

  . من الغرف اليت فوقها غرف إال باألعمال الصاحلةال تبىن املباين األخروية
  إقامة اهللا احلجة على الكفار املنكرين للبعث يوم القيامة

…  

)٣/١٩٧(  

  

الرسل كلهم أخربوا باليوم اآلخر، واعترفت األمم اليت تدخل النار بأن رسلهم قد بلغوهم، واعترفوا 
لَّما أُلْقي فيها فَوج سأَلَهم خزنتها أَلَم يأْتكُم نذير كُ: بأم مل يصدقوا لنقص يف عقوهلم، قال اهللا تعاىل

] ٩:امللك[ينذركم بالعذاب وينذركم بالنار، قَالُوا بلَى قَد جاَءنا نذير فَكَذَّبنا : يعين] ٨:امللك[
سمع أَو نعقلُ ما كُنا في لَو كُنا ن: واعترفوا بأن تكذيبهم هو الذي أوقعهم يف العذاب حىت قالوا

وقَالَ لَهم خزنتها أَلَم : ومسعنا اآلية اليت يف سورة الزمر، وهي قوله تعاىل] . ١٠:امللك[أَصحابِ السعريِ 



ه كُمموقَاَء يل كُمونرذنيو كُمبر اتآي كُملَيلُونَ عتي كُمنلٌ مسر كُمأْتةُ يمكَل قَّتح نلَكلَى وذَا قَالُوا ب
 رِينلَى الْكَافذَابِ علٌ : ، وكذلك يف سورة األنعام أن الرسل تقول هلم]٧١:الزمر[الْعسر كُمأْتي أَلَم

هللا هلم هذه املقالة، ، يقول ا]١٣٠:األنعام[منكُم يقُصونَ علَيكُم آياتي وينذرونكُم لقَاَء يومكُم هذَا 
بلى، يعترفون بأم قد جاءهم الرسل الذين أنذروهم لقاء يومهم هذا، ومع ذلك مل يتقبلوا، بل : فيقولون

كذبوا الرسل، واستبعدوا أن يكون هناك بعث بعد املوت، واعتقدوا أن ليس هناك إال هذه الدنيا، وأم 
بعد أن خيرجوا من الدنيا ال يعودون مرة أخرى، هذه إمنا خلقوا ليأكلوا ويشربوا وميتعوا أجسامهم، و
ومن األدلة على البعث أن اهللا تعاىل أمر نبيه صلى اهللا . عقيدة أوبقتهم وأهلكتهم وأنستهم ما خلقوا له

 لَحق ويستنبِئُونك أَحق هو قُلْ إِي وربي إِنه: عليه وسلم أن يقسم بربه على اليوم اآلخر يف قوله تعاىل
: أي) أحق هو؟(يعود إىل البعث وما بعد املوت من اجلزاء على األعمال، ) هو(الضمري ] ٥٣:يونس[

  أمره أن حيلف باهللا) إي وريب: قل(أحق صحيح وثابت ما أخربتنا به من البعث واجلزاء، 

)٣/١٩٨(  

  

الَّذين كَفَروا ال تأْتينا الساعةُ وقَالَ : وكذلك قوله تعاىل. ربه الذي هو رب املخلوقات وخالقها ومدبرها
. البد أن تأتيكم الساعة: أي): لتأتينكم(هذا حلف أيضاً، ) بلى وريب(، ] ٣:سبأ[قُلْ بلَى وربي 
: ( ، هذا أيضاً قسم ثالث] ٧:التغابن[زعم الَّذين كَفَروا أَنْ لَن يبعثُوا قُلْ بلَى وربي : وكذلك قوله

فَورب السماِء واَألرضِ إِنه لَحق مثْلَ ما : وكذلك قوله تعاىل. البد من البعث: أي) بلى وريب لتبعثن..
أما . وحنو ذلك من اآليات الكثرية اليت يقسم فيها بأنه البد أن يبعثوا] .. ٢٣:الذاريات[أَنكُم تنطقُونَ 

وأَقْسموا بِاللَّه جهد : عليه، يقول اهللا تعاىل يف سورة النحلفإم ينكرون هذا، بل حيلفون : املشركون
 وتمي نم ثُ اللَّهعبال ي انِهِممواهللا تعاىل يقيم عليهم احلجج بعد جزمهم هذا، ]٣٨:النحل[أَي ،

ها، فيخربهم أنه هو الذي بدأ خلقهم فالبد أن يعيده، وهو الذي خلق هذه املخلوقات اليت هذه عظمت
لَخلْق : فالبد أن يعيد اإلنسان الذي هو أحقر وأصغر وأذل من هذه املخلوقات العظيمة، يقول اهللا تعاىل

، السماوات واألرض مبا فيها اهللا تعاىل هو الذي ] ٥٧:غافر[السموات واَألرضِ أَكْبر من خلْقِ الناسِ 
ولَقَد كَرمنا بنِي آدم وحملْناهم : هللا، كما قال تعاىلخلقها، واإلنسان بال شك أنه من أفضل من خلقه ا

فاهللا ] ٧٠:اإلسراء[في الْبر والْبحرِ ورزقْناهم من الطَّيبات وفَضلْناهم علَى كَثريٍ ممن خلَقْنا تفْضيالً 
لعقل واملعرفة، وعند ذلك كلفه، وأمره بأن خلق اإلنسان، وأعطاه السمع والبصر والفؤاد، وخصه با

يتعبد لربه ويطيع، وأمره بأن يستعد للقاء اهللا، وأخربه أنه البد من لقاء ربه، وأن اللقاء حتم البد منه، 
  فَمن كَانَ يرجوا لقَاَء ربه فَلْيعملْ: فمن حقق ذلك اإلميان وذلك الرجاء استعد له، قال تعاىل 

)٣/١٩٩(  



  

حاً عالالً صمن كان موقناً بأنه البد أن يلقى اهللا : مقابلة ربه، أي: يعين) لقاء ربه] (١١٠:الكهف[م
  .تعاىل فليستعد بالعمل الصاحل اخلايل من الشرك

  حقيقة الدنيا الزائلة
…  

تمام فقال أخرب اهللا تعاىل بأن هذه الدنيا وما عليها حقرية هينة، ال تستحق أن يهتم هلا اإلنسان هذا االه
اعلَموا أَنما الْحياةُ الدنيا لَعب ولَهو وزِينةٌ وتفَاخر بينكُم وتكَاثُر في اَألموالِ واَألوالد : تعاىل 

هذه أكثر ما يشتغل به أهلها، مث ضرب هلا مثالً يف انقضائها، كمثل غيث أعجب : ، أي] ٢٠:احلديد[
غيث إذا نزل فإن الكافرين باهللا هم الذين تعجبهم زهرة الدنيا، وهم الذين تعجبهم الكفار نباته، فال

الكفار هم : زينتها وما عليها؛ ألن رغبتهم يف الدنيا، وليس هلم رغبة يف اآلخرة، ومن العلماء من يقول
ذا النبات؟ ال الزراع، ولكن األوىل أم الكفار باهللا، فهم الذين يعجبهم نباته، وبعد مدة ماذا يكون ه

شك أنه ييبس ويصري حطاماً وتذروه الرياح، فهكذا هذه الدنيا تثمر ألهلها وختضر وتقبل عليهم، مث 
بعد ذلك تدبر عنهم وال تقبل، ويذوقون الضر كما ذاقوا اخلري، وترتع عنهم أو يرتعون عنها، ولسان 

ر من بطشي وفتكي فال يغرركم هي الدنيا تقول مبلئ فيها حذار حذا: حاهلا يقول كما أنشد بعضهم
طول ابتسامي فقويل مضحك والفعل مبكي فهذه حالة هذه الدنيا، إذا فكر العباد مبا عليها علموا أا 
متاع فقنعوا منها باليسري، ومشروا للدار اآلخرة، ونصبوا األقدام، وهجروا التواين والتكاسل الذي 

ي يبطل مهمهم، وأنصبوا أبدام وأجسامهم يف طاعة يعوقهم عن السري يف اآلخرة، وهجروا الفتور الذ
اهللا تعاىل، وعلموا أن الدنيا فانية وقنعوا منها باليسري، وجعلوا رغبتهم يف اآلخرة، ووثقوا بقول اهللا 

وأما . دقني، هذه حالة املص]٣٠:فاطر[ليوفِّيهم أُجورهم ويزِيدهم من فَضله إِنه غَفُور شكُور : تعاىل
  حال املكذبني فقد مسعنا ما ذكر اهللا تعاىل عنهم يف

)٣/٢٠٠(  

  

* إِذْ يقُولُ الظَّالمونَ إِنْ تتبِعونَ إِالَّ رجالً مسحوراً : اآليات اليت يف سورة اإلسراء، وهي قول اهللا تعاىل
وقَالُوا : ، مث يقول تعاىل]٤٨-٤٧:اإلسراء[عونَ سبِيالً انظُر كَيف ضربوا لَك اَألمثَالَ فَضلُّوا فَال يستطي
أَو خلْقاً مما يكْبر في * قُلْ كُونوا حجارةً أَو حديداً * أَئذَا كُنا عظَاماً ورفَاتاً أَئنا لَمبعوثُونَ خلْقاً جديداً 

: ، فهذه حجة عليهم] ٥١-٤٩:اإلسراء[لَّذي فَطَركُم أَولَ مرة صدورِكُم فَسيقُولُونَ من يعيدنا قُلْ ا
مىت هذا : أن الذي يعيدكم هو الذي فطركم أول مرة، فَسينغضونَ إِلَيك رُءوسهم ويقُولُونَ متى هو أي

ستجِيبونَ بِحمده وتظُنونَ إِنْ لَبِثْتم إِالَّ ، يوم يدعوكُم فَت] ٥١:اإلسراء[البعث؟ قُلْ عسى أَنْ يكُونَ قَرِيباً 



كم لبثتم؟ يظنون أم ما : إذا دعاهم وأخرجهم تذكروا هيئتهم األوىل، وقالوا]. ٥٢:اإلسراء[قَليالً 
 إِالَّ عشراً إِنْ لَبِثْتم: لبثوا يف الدنيا إال أياماً قليلة، يوماً أو بعض يوم، كما يف آية أخرى، يقول تعاىل عنهم

، يتقالُّون الزمن الذي لبثوه ]١٠٤:طه[إِنْ لَبِثْتم إِالَّ يوماً : ، وأمثلهم وأعقلهم يقول] ١٠٣:طه[
ومكثوه يف الدنيا، وما ذاك إال أم ملا كانوا يف سرور، مضت عليهم األيام قصرية، وبال شك أم 

من قبل، فإم يعذبون يف اآلخرة أو يثابون يف سيلقون بعد ذلك السرور جزاء ينسيهم ما كانوا فيه 
جياء بأشد الناس عذاباً يف الدنيا من أهل اجلنة فيغمس يف اجلنة، فيقال : (اآلخرة، ورد يف بعض األحاديث

ما رأيت سوءاً قط، ! ال يا رب: هل رأيت سوءاً قط؟ هل مرت بك شدة قط؟ فيقول! يا ابن آدم: له
يا ابن : نعم الناس يف الدنيا من أهل النار فيغمس يف النار غمسة، فيقال لهوما مرت يب شدة قط، وجياء بأ

  ما! ال يا رب: هل رأيت خرياً قط؟ هل مرت بك نعمة قط؟ فيقول! آدم

)٣/٢٠١(  

  

، نسي النعمة اليت كانت يف الدنيا؛ وذلك ألن حلظة واحدة يف النار تنسيه )رأيت خرياً وما مرت يب نعمة
مسرة أحقاب تلقيت بعدها مساءة : عيم يف الدنيا، ويضرب بعضهم مثل هذا فيقولما كان فيه من الن

يوم إا شبه أنصابِ فكيف بأن تلقى مسرة ساعة وراء تقضيها مساءة أحقابِ لو أن إنساناً نعم يف الدنيا 
ة؛ نسي عشرات السنني، يف ألذ وأنعم ما يكون من احلياة والبهجة، مث بعد ذلك ناله عذاب ساعة واحد

ونعيمك الذي ! ذلك النعيم، ونسي تلك البهجة، ونسي ذلك السرور، فكيف ونعيم الدنيا بأسرها قليل
تناله أنت يف عمرك أقل من القليل؟ كيف إذا تعقب هذا النعيم العذاب املستمر الذي ال انقضاء له وال 

قضاء له أبداً، فهذا يبني لك انقطاع وهو عذاب اآلخرة، عذاب النار وبئس القرار، فإنه هو الذي ال ان
  .أن الدنيا قليل متاعها، وأن حظ اإلنسان منها أقل من القليل

  قرب قيام الساعة
…  

)٣/٢٠٢(  

  

قد مضى مئات السنني : وذكر أيضاً اآليات اليت فيها ما يدل على قرب قيام الساعة، وقد يقول قائل
إا قريب؟ اهللا تعاىل ذكر أا : كيف يقالبعد نزول هذه اآليات، مضى أربعة عشر قرناً وبعض قرن، ف

يسأَلُك الناس عن الساعة قُلْ إِنما علْمها عند اللَّه وما يدرِيك لَعلَّ الساعةَ تكُونُ : قريب يف قوله تعاىل
 إِنما علْمها عند ربي ال يجلِّيها لوقْتها إِالَّ ، يسأَلُونك عن الساعة أَيانَ مرساها قُلْ] ٦٣:األحزاب[قَرِيباً 



استعدوا هلا فإا تأيت على : ، يعين] ١٨٧:األعراف[هو ثَقُلَت في السموات واَألرضِ ال تأْتيكُم إِالَّ بغتةً 
ونوا على أهبة يف كل حلظة، ويف كل حني غفلة وبغتة، فالبد أن تأيت، فلما كنتم مؤمنني ا وأا تأيت فك

يسأَلُونك عن الساعة أَيانَ : يقول اهللا. وقت، ترقبوا أن تأيت الساعة يف ذلك اليوم أو يف تلك الليلة
 منذر علمها، إِنما أَنت: ، يعين]٤٤-٤٢:النازعات[إِلَى ربك منتهاها * فيم أَنت من ذكْراها * مرساها 

: ، ويف آية أخرى]٤٦-٤٥:النازعات[كَأَنهم يوم يرونها لَم يلْبثُوا إِالَّ عشيةً أَو ضحاها * من يخشاها 
نيا إال ساعة ، مل يلبثوا يف الد] ٣٥:األحقاف[كَأَنهم يوم يرونَ ما يوعدونَ لَم يلْبثُوا إِالَّ ساعةً من نهارٍ 

، اقْترب للناسِ حسابهم ] ١:القمر[اقْتربت الساعةُ : من ار، فاآليات اليت ذكر اهللا فيها أا قريبة
، تدل على أا قريبة، وقد أخرب النيب صلى اهللا ] ١:النحل[، أَتى أَمر اللَّه فَال تستعجِلُوه ] ١:األنبياء[

إذا (، ) إذا ضيعت األمانة فانتظر الساعة: ( قريبة وأن الناس عليهم أن ينتظروها، بقولهعليه وسلم بأا
  ، فإذا رأينا أماراا وأشراطها، فإننا ننتظر أن تأيت الساعة) وسد األمر لغري أهله فانتظر الساعة

)٣/٢٠٣(  

  

 وهي نفخة واحدة، مث بعدها :أن ينفخ يف الصور نفخة الفزع ونفخة الصعق: وأوهلا. بغتة ليأيت أمر اهللا
متوت األجساد وتفىن، مث ينفخ فيه نفخة أخرى هي نفخة البعث والقيام من القبور، فيبعث الناس 

فاملسلم يكون متأهباً لذلك، حىت إذا جاءه أمر . وجيتمعون يف دار اجلزاء، وليس دون ذلك إال أيام قليلة
عمل عمالً صاحلاً يكون سبباً يف جناته، كما كان كثري اهللا يكون على أهبة، وقد أعد للساعة عدا، وقد 

إنك متوت هذا اليوم، مل يستطع أن :  يهتمون باآلخرة، حىت لو قيل ألحدهم-رمحهم اهللا-من السلف 
قد بلغ أقصى ما ميكنه من العمل ومن االجتهاد يف األعمال الصاحلة، حبيث إنه : يزيد يف عمله، يعين

كن يف الدنيا كأنك غريب أو عابر : (وميتثل قول النيب صلى اهللا عليه وسلميترقب املوت يف كل حالة، 
) إذا أمسيت فال تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فال تنتظر املساء: (، وقول ابن عمر رضي اهللا عنه) سبيل
ترقب املوت بينك وبني الصباح أو بينك وبني املساء، خمافة أن يأتيك أمر اهللا، ومن مات فقد : يعين
  .مت قيامتهقا

  )وضرب لنا مثالً ونسي خلقه قال من حييي العظام وهي رميم: (قوله تعاىل
…  

)٣/٢٠٤(  

  



] ٧٨:يس[وضرب لَنا مثَالً ونِسي خلْقَه قَالَ من يحيِ الْعظَام وهي رميم : ومن هذا قوله: [قال رمحه اهللا
م وأقدرهم على البيان أن يأيت بأحسن من هذه احلجة ، إىل آخر السورة، فلو رام أعلم البشر وأفصحه

 -سبحانه-أو مبثلها يف ألفاظ تشاه هذه األلفاظ يف اإلجياز ووضع األدلة وصحة الربهان؛ ملا قدر، فإنه 
ما وفّى باجلواب، ) ونسي خلقه: (افتتح هذه احلجة بسؤال أورده ملحد اقتضى جواباً، فكان يف قوله

قُلْ يحيِيها الَّذي : شبهة، لوما أراد سبحانه من تأكيد احلجة وزيادة تقريرها، فقالوأقام احلجة وأزال ال
 ةرلَ ما أَوأَهفاحتج باإلبداء على اإلعادة، وبالنشأة األوىل على النشأة اآلخرة، إذ كل ] ٧٩:يس[أَنش ،

ان عاجزاً عن الثانية لكان  أن من قدر على هذه قدر على هذه، وأنه لو ك-علماً ضرورياً-عاقل يعلم 
عن األوىل أعجز وأعجز، وملا كان اخللق يستلزم قدرة اخلالق على خملوقه وعلمه بتفاصيل خلقه، أتبع 

، فهو عليم بتفاصيل اخللق األول وجزئياته ومواده ] ٧٩:يس[وهو بِكُلِّ خلْقٍ عليم : ذلك بقوله
امل القدرة، كيف يتعذر عليه أن حييي العظام وهي رميم؟ وصورته، فكذلك الثاين، فإذا كان تام العلم ك

العظام صارت رميماً، : مث أكد األمر حبجة قاهرة وبرهان ظاهر يتضمن جواباً عن سؤال آخر يقول
وعادت طبيعتها باردة يابسة، واحلياة البد أن تكون مادا وحاملها طبيعته حارة رطبة، مبا يدل على أمر 

الَّذي جعلَ لَكُم من الشجرِ اَألخضرِ ناراً فَإِذَا أَنتم منه توقدونَ : اجلواب معاً فقالالبعث، ففيه الدليل و
، فأخرب سبحانه بإخراج هذا العنصر الذي هو يف غاية احلرارة واليبوسة من الشجر األخضر ] ٨٠:يس[

ه مواد املخلوقات وعناصرها، وال املمتلئ بالرطوبة والربودة، الذي خيرج الشيء من ضده وتنقاد ل
مث أكد هذا بأخذ . تستعصي عليه، هو الذي يفعل ما أنكره امللحد ودفعه من إحياء العظام وهي رميم

  الداللة من الشيء األجل األعظم

)٣/٢٠٥(  

  

على األيسر األصغر، فإن كل عاقل يعلم أن من قدر على العظيم اجلليل فهو على ما دونه بكثري أقدر 
أَولَيس الَّذي خلَق السموات : ر، فمن قدر على محل قنطار فهو على محل أوقية أشد اقتداراً، فقالوأقد

 مثْلَهم لُقخلَى أَنْ يرٍ عبِقَاد ضاَألرفأخرب أن الذي أبدع السماوات واألرض على ] ٨١:يس[و ،
قدر على أن حييي عظاماً قد صارت رميماً، جاللتها وعظم شأا وكرب أجسامها، وسعتها وعظيم خلقها أ

لَخلْق السموات واَألرضِ أَكْبر من خلْقِ الناسِ ولَكن : فريدها إىل حالتها األوىل، كما قال يف موضع آخر
السموات واَألرض ولَم يعي أَولَم يروا أَنَّ اللَّه الَّذي خلَق : ، وقال] ٥٧:غافر[أَكْثَر الناسِ ال يعلَمونَ 

وهو أنه : مث أكد سبحانه ذلك وبينه ببيان آخر]. ٣٣:األحقاف[بِخلْقهِن بِقَادرٍ علَى أَنْ يحيِي الْموتى 
ليس فعله مبرتلة غريه الذي يفعل باآلالت والكلفة والتعب واملشقة وال ميكنه االستقالل بالفعل، بل البد 

كن؛ فإذا : لة ومعني، بل يكفي يف خلقه ملا يريد أن خيلقه ويكونه نفس إرادته، وقوله للمكونمعه من آ



هو كائن، كما شاء وأراده، مث ختم هذه احلجة بإخباره أن ملكوت كل شيء بيده فيتصرف فيه بفعل 
أَلَم يك نطْفَةً من منِي  * أَيحسب اِإلنسانُ أَنْ يترك سدى: ومن هذا قوله سبحانه) وإليه ترجعون(وقوله 
أَلَيس ذَلك بِقَادرٍ علَى أَنْ * فَجعلَ منه الزوجينِ الذَّكَر واُألنثَى * ثُم كَانَ علَقَةً فَخلَق فَسوى * يمنى 

ألمر والنهي والثواب ، فاحتج سبحانه على أنه ال يتركه مهمالً عن ا]٤٠-٣٦:القيامة[يحيِي الْموتى 
أَفَحِسبتم أَنما خلَقْناكُم عبثاً وأَنكُم : والعقاب، وأن حكمته وقدرته تأىب ذلك أشد اإلباء، كما قال تعاىل

  فإن من نقله من النطفة إىل. ، إىل آخر السورة]١١٥:املؤمنون[إِلَينا ال ترجعونَ 

)٣/٢٠٦(  

  

مث شق مسعه وبصره، وركب فيه احلواس والقوى والعظام واملنافع واألعصاب العلقة، مث إىل املضغة، 
والرباطات اليت هي أسره، وأحكمه، وأحكم خلقه غاية اإلحكام، وأخرجه على هذا الشكل والصورة 

اليت هي أمت الصور وأحسن األشكال، كيف يعجز عن إعادته وإنشائه مرة ثانية؟ أم كيف تقتضي 
 يتركه سدى؟ فال يليق ذلك حبكمته، وال تعجز عنه قدرته، فانظر إىل هذا حكمته وعنايته به أن

هذه اآليات يف آخر سورة يس احتج .]. االحتجاج العجيب من قول وجيز، الذي ال يكون أوجز منه
اهللا ا على بعض املشركني، روي أن الوليد بن املغرية أو العاص بن وائل جاء ومعه عظم ميت قد بلي، 

 أن ربك قادر على أن يعيد هذا حياً بعد أن صار فتاتاً وتراباً؟ -يا حممد-أتزعم :  وقالوجعل يفته،
أَولَم ير : نعم، مييتك اهللا، مث حيييك، مث حيشرك إىل جهنم، ونزل فيه هذه اآليات، وهي قوله تعاىل: (فقال

، فهذه هي احلجة األوىل، يذكره اهللا بأنه ]) ٧٧:يس[ني اِإلنسانُ أَنا خلَقْناه من نطْفَة فَإِذَا هو خصيم مبِ
ماء قذر لو ترك حلظة لفسد، فاهللا هو الذي أوجد اإلنسان وخلقه من هذه : خلق من نطفة، والنطفة

مث . النطفة، مث طوره إىل أن أخرجه إنساناً سوياً، وجعله بشراً متكامل اخللق، فإذا هو خياصم ربه وجيادله
، وهذا املثل كونه ] ٧٨:يس[رب لَنا مثَالً ونِسي خلْقَه قَالَ من يحيِ الْعظَام وهي رميم وض: قال تعاىل

أتى بالعظم يفته، ونسي مبدأ خلقه، نسي أن اهللا هو الذي أوجده من تلك النطفة إىل أن صار رجالً، 
-٢٠:املرسالت[فَجعلْناه في قَرارٍ مكنيٍ * اٍء مهِنيٍ أَلَم نخلُقْكُم من م: ونسي قول اهللا تعاىل له ولغريه

من يحيِ الْعظَام وهي رميم ، واآليات اليت بعدها يف تقرير البعث ويف الرد : ، نسي مبدأ خلقه فقال]٢١
ذي ابتدأ اخللق قادر على أن ، فإن ال] ٧٩:يس[قُلْ يحيِيها الَّذي أَنشأَها أَولَ مرة : احلجة األوىل: عليه

  يعيده، وليس

)٣/٢٠٧(  

  



بدأ اخللق أهون من إعادته، هذه حجة قاطعة لكل خصومة؛ وذلك ألن اهللا هو الذي ابتدأ خلق اإلنسان 
وأحياه يف هذه الدنيا، وكذلك سائر املخلوقات، فقدر اهللا أا تتوالد، وأا تنشأ، وأا توجد على هذه 

، فالذي أوجده وخلقه وكونه وقدر ما يقدر عليه ال شك أنه قادر على أن يعيده كما احلياة شيئاً فشيئاً
وهو بِكُلِّ خلْقٍ : قوله: احلجة الثانية]. ٧٩:يس[قُلْ يحيِيها الَّذي أَنشأَها أَولَ مرة : كان، فيقول تعاىل

 يملفهو عامل بعدد املخلوقات، وعدد أنه عامل بكل شيء فال خيفى عليه شيء: ، يعين] ٧٩:يس[ع ،
الرمل والتراب، وأبصر كل شيء فلم حيجب بصره حجاب، ومسع جهر القول وخفي اخلطاب، ال خيفى 
عليه شيء من أمور عباده، علم عددهم قبل أن خيلقهم، وعلم آجاهلم، وعلم أعمارهم، وعلم أعماهلم، 

احلجة . إذا كان عليماً فال يليق به أن يهمل خلقهوعلم أوقام اليت يولدون فيها، فهو بكل خلق عليم، ف
هناك شجر امسه : ، يقولون] ٨٠:يس[الَّذي جعلَ لَكُم من الشجرِ اَألخضرِ ناراً : قول اهللا تعاىل: الثالثة

املرخ، وشجر امسه العفار، يعرفه أهل البوادي، إذا أرادوا أن يقدحوا ناراً قطعوا عودين أخضرين، 
يف أحدمها حزاً، مث إم حيركونه حتريكاً جيداً فتنقدح منه النار، مث جيعلون تلك الشررات اليت وحزوا 

تنقدح منه يف خرقة، مث بعد ذلك ينفخوا، مث يوقدوا ناراً، وكان يغين عن الكربيت الذي نستعمله 
ل شجر نار، واهللا يف ك: وغريه، وهو معروف عند العرب قدمياً وعند البوادي إىل حد قريب، يقولون

تعاىل هو الذي خيرج النار من هذا العود األخضر، النار طبيعتها حارة، وطبيعة هذا العود أنه رطب، وأنه 
مائي أخضر، ومع ذلك تنقدح منه هذه النار اليت فيها هذه احلرارة، أليس ذلك دليالً على أن الذي 

 حياته، ولو كان تراباً؟ يعيده وجيمع أشالءه أوجد هذه احلرارة يف هذا قادر على أن يعيد إىل اإلنسان
  ولو كانت متفرقة، ولو كانت رماداً أو تراباً، ال يستعصي عليه أن يعيد

)٣/٢٠٨(  

  

إليه حرارته الغريزية وحياته وطبيعته، كما مل يستعصِ عليه أن خيرج النار من ذلك الشجر األخضر الذي 
أَولَيس الَّذي خلَق السموات واَألرض بِقَادرٍ علَى أَنْ يخلُق : قول اهللا تعاىل: احلجة الرابعة. توقدون منه

 يملالْع الَّقالْخ وهلَى وب مثْلَه؛ وذلك ألن خلق هذه السماوات مع ارتفاعها وما فيها من ] ٨١:يس[م
مر وهذه األجرام العلوية، األفالك وما فيها من النجوم السائرة والثابتة، وما فيها من الشمس والق

وكذلك هذه األرض وما فيها من الشعاب واجلبال واملهاد؛ أعظم من خلق اإلنسان، فإن املخلوق 
-القادر على أن خيلق مثل هذه األشياء قادر على أن يعيد اإلنسان : إذاً. العظيم يدل على عظمة خالقه

من قدر على أن حيمل قنطاراً، مل يصعب : يقول الشارح كما مسعنا.  كما كان-مع صغره ومع حقارته
، واألوقية -ملء جلد الثور-هو ملء مسك الثور من الذهب أو حنوه : عليه أن حيمل أوقية، القنطار

. ملء اليد، فالذي يقدر على أن خيلق هذه املخلوقات العلوية الكبرية ال يستعص عليه أن يوجد اإلنسان



فاهللا ليس كالذي ] ٨٢:يس[ إِذَا أَراد شيئاً أَنْ يقُولَ لَه كُن فَيكُونُ إِنما أَمره: قوله: احلجة اخلامس
حيتاج إىل حرفة وإىل صنعة وإىل عمل وإىل مواد جيمعها، الصانع إذا أراد أن يصنع مثل هذه الطاولة، 

ن تستوي، البد أن يأيت بأعواد والبد أن يأيت مبنشار، والبد أن يقيس، والبد أن يسويها بآلة إىل أ
وكذلك من يصنع مثل هذا الزجاج البد أن يأيت باملواد اليت يصنع منها، إىل أن يكون منها ما يصنع، أما 

  الرب تعاىل فإنه ال حاجة به إىل م
  تفصيل الشريعة ملا يكون بعد البعث

…  
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ما أشبه ذلك، كل البعث وما بعده من اجلزاء واحلساب والثواب والعقاب واحلوض وامليزان والعرض و
ذلك داخل يف اإلميان باليوم اآلخر، والشريعة اإلسالمية قد فصلت ذلك، ويف القرآن والسنة من ذلك 
ما مل يكن مفصالً يف الكتب قبله، واإلميان باليوم اآلخر قد توافقت عليه شرائع األنبياء، وكتبهم املرتلة 

وكذلك هناك . وجزاًء على األعمال خريها وشرهاعليهم متفقة على اإلميان بأن هناك بعثاً بعد املوت 
يوم : وهناك وقوف يف املوقف الذي هو موقف الناس. حساب عسري أو حساب يسري كما أخرب اهللا

 نيالَمالْع برل اسالن قُوموتضمنت الشريعة إثبات البعث الذي هو بعث األجساد ] ٦:املطففني[ي ،
  . ورميماً، وذلك يسري على اهللا تعاىلوإعادا بعد أن كانت تراباً
  احلجج العقلية على البعث

…  

)٣/٢١٠(  

  

وردت األدلة الكثرية يف القرآن يف تقرير هذا البعث، ومرت بنا آيات توضح ذلك، وأن اهللا تعاىل حيتج 
 بإحياء األرض بعد -١: على البعث حبجج عقلية معقولة مشاهدة، وقد احتج على املنكرين مبا يلي

يخرِج الْحي من الْميت ويخرِج الْميت من الْحي ويحيِ اَألرض بعد موتها : ا، يقول اهللا تعاىلمو
، ملا ذكر أنه حييي األرض بعد موا أخرب بأم كذلك خيرجون من ] ١٩:الروم[وكَذَلك تخرجونَ 

 يرسلُ الرياح بشراً بين يدي رحمته حتى إِذَا أَقَلَّت سحاباً ثقَاالً سقْناه وهو الَّذي: األرض، ويقول تعاىل
كما حتيا هذه األرض اهلامدة : يعين] ٥٧:األعراف[أرضاً ميتة كَذَلك نخرِج الْموتى : لبلَد ميت يعين

ورقة خضراء، يرتل عليها املطر فيغمرها، فتصبح بعد اليابسة اليت ليس فيها عود أخضر، وليس فيها 



ذلك خضراء تز، فيها من أنواع النباتات املختلفة الطعوم واأللوان والروائح والطبائع واألضراب، وال 
ببدء :  وحيتج أيضاً-٢. شك أن ذلك آية ومعجزة بينة على إخراج املوتى وإعادم بعد أن يكونوا تراباً

أنه كما بدأ : ، أي] ٢٧:الروم[وهو الَّذي يبدأُ الْخلْق ثُم يعيده وهو أَهونُ علَيه : اخللق، فيقول تعاىل
خلق اإلنسان وأحياه بعد أن كان عدماً، فكذلك يعيده بعد أن يكون تراباً، فالذي أخرج اإلنسان بعد 

ياً حياً متحركاً عاقالً متكلماً فامهاً، له أن كان ماًء مهيناً، وبعد أن كان نطفة قذرة؛ أخرجه بشراً سو
حركاته وله حواسه؛ ال شك أنه قادر على أن يعيده بعد أن يكون تراباً، ولو تفرقت أشالؤه، ولو أكلته 
الدود أو أكله التراب أو رمي يف البحر أو صار رماداً؛ ال يعجز اهللا أن يعيده كما كان، فهذا من حجة 

: تج تعاىل مبخلوقاته العلوية والسفلية اليت هي أعظم من خلقه، فيقول تعاىل كذلك حي-٣. اهللا على خلقه
  لَخلْق السموات واَألرضِ أَكْبر من خلْقِ الناسِ

)٣/٢١١(  

  

هم بلَى وهو أَولَيس الَّذي خلَق السموات واَألرض بِقَادرٍ علَى أَنْ يخلُق مثْلَ: ، ويقول تعاىل] ٥٧:غافر[
 يملالْع الَّقويقول تعاىل] ٨١:يس[الْخ ، : يعي لَمو ضاَألرو اتومالس لَقي خالَّذ ا أَنَّ اللَّهوري لَمأَو

نه ال  وخيرب سبحانه بأ-٤. ، وحنو ذلك من األدلة] ٣٣:األحقاف[بِخلْقهِن بِقَادرٍ علَى أَنْ يحيِي الْموتى 
إِنما : حيتاج يف خلقه وال يف تصرفه إىل حركة وال إىل عمل وال إىل معني ومساعد، وإمنا يأمر أمراً ال يرد

، فالذي تذل له املخلوقات وتطيعه كلها وال ] ٨٢:يس[أَمره إِذَا أَراد شيئاً أَنْ يقُولَ لَه كُن فَيكُونُ 
فهذه من . ره؛ ال يستعصي عليه أن يعيد خلق اإلنسان كما كانتستعصي عليه، وإذا أمرها انقادت ألم

األدلة اليت مسعنا إيضاحها وداللتها على إعادة اخللق، وال شك أن اإلنسان العاقل الذي يسمع هذه 
األدلة يقنع غاية القناعة، ويصدق بذلك غاية التصديق، ويستسلم لذلك، وال يبقى يف قلبه شك وال 

أنا مؤمن وأنا مصدق وأنا موقن بذلك كله، وأنا ال أشك وال أتردد، : أن يقولريب، ولكن ال يكتفي ب
ولكن يطلب منه العمل الذي يلقاه ذلك اليوم، فإن ذلك اليوم البد أن يكون له عمل، البد أن يعمل 

العمل الذي ينجو به يف ذلك اليوم، فإذا علم اإلنسان أن ذلك اليوم يوم عسري، ويوم طويل كألف سنة 
 تعدون، أو كخمسني ألف سنة، وأنه ال خيف إال على أهل اإلميان، وعلم أن فيه حساباً، وأن احلساب مما

يكون عسرياً إال على أهل اإلميان وأهل األعمال الصاحلة إذ إن اهللا حياسبهم حساباً يسرياً، وعلم أن فيه 
دة وهم أهل األعمال الصاحلة، وزناً لألعمال، وأا ختف وتثقل، وأن الذي تثقل موازينه هم أهل السعا

أن فيه : وأن اهللا تعاىل سريع احلساب، حياسبهم يف طرفة عني، وال يشغله شأن عن شأن، وعلم أيضاً
  تتطاير الصحف، فآخذ كتابه بيمينه، وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره؛ ال شك أنه يستعد ملثل

)٣/٢١٢(  



  

  .ل، فيسأل عن العمل، ويتقرب بذلك العملهذه األشياء، فيعلم أا ال حتصل إال بعم
  ]٦٤[شرح العقيدة الطحاوية 

من اعتقاد أهل السنة واجلماعة اإلميان باليوم اآلخر، وما ذكر فيه من املواقف كالعرض األكرب واحلشر 
  .وامليزان والصراط وغري ذلك، ومن أنكر ذلك من الفالسفة وغريهم فاألدلة العقلية والنقلية ترد عليهم

  ر مواقف القيامةذك
…  

، ومسي باليوم اآلخر؛ ألنه ليس -وهو يوم القيامة-اإلميان باليوم اآلخر : قد عرفنا أن من أركان اإلميان
بعده يوم، وتلك الدار تسمى الدار اآلخرة، فاليوم األول هو الدنيا، وهي تعترب كأا يوم، مث اليوم اآلخر 

يا يوم، واآلخرة يوم، والدنيا مسيت بذلك ألا دنية أو دانية، الدن: هو ما يكون بعد البعث، فعندنا يومان
واآلخرة مسيت بذلك ألا متأخرة عن هذه الدنيا، أو ألا آخر ما مير به اإلنسان، وليس بعدها يوم، بل 
هي مستمرة دائماً وأبداً، وأول ما يكون يف اليوم اآلخر هو البعث، الذي هو إعادة الناس وإحياؤهم 

  . ......ق أشالئهم وأجزائهم، وبعد صريورم تراباً ورفاتاً، هذا أول ما يكون يف ذلك اليومبعد تفر
  احلشر
…  

سوقهم إىل املوقف، وقد أخرب اهللا تعاىل بأم حيشرون على هذه األرض، : بعد العبث يكون احلشر، يعين
، يقول بعضهم ]١٠٣-١٠٢:طه[م إِالَّ عشراً يتخافَتونَ بينهم إِنْ لَبِثْت* زرقاً : وارمون حيشرون

، فأول شيء بعد البعث )أَمثَلُهم طَرِيقَةً إِنْ لَبِثْتم إِالَّ يوماً(ما لبثتم يف الدنيا إال عشرة أيام، ويقول : لبعض
  .يساقون إىل املوقف: أم حيشرون، يعين

  املوقف
…  

)٣/٢١٣(  

  

ألرض، وقد أخرب اهللا بأن األرض تبدل، يوم تبدلُ اَألرض غَير املوقف هو موضع خصصه اهللا على وجه ا
وأَذنت * وأَلْقَت ما فيها وتخلَّت * ، وأخرب بأا متد مداً، وإِذَا اَألرض مدت ] ٤٨:إبراهيم[اَألرضِ 

 قَّتحا وهبروكذلك يزال ما عليها من البنيان، متد كما ميد األدمي العكاظي: ، أي]٥-٣:االنشقاق[ل ،
، تتفتت أوالً وتصري كالرمل ] ٥:القارعة[وتزال اجلبال اليت عليها، وتكُونُ الْجِبالُ كَالْعهنِ الْمنفُوشِ 

، مث بعد ذلك تكون كاهلباء الذي يسري، تحسبها ]١٤:املزمل[كَثيباً مهِيالً : كما يف قوله تعاىل يف قوله



 وبعد ذلك يزال -غيم-كأا السحاب الذي هو هباء : أي] ٨٨:النمل[ وهي تمر مر السحابِ جامدةً
مستوية ليس فيها منخفض وال : أي] ١٠٧:طه[ال ترى فيها عوجاً وال أَمتاً : ما عليها، يقول اهللا تعاىل

وحنو ذلك، ويقوم .. كثب واملرتفعاتمرتفع، تزال األشجار، وتزال اجلبال، وتزال األبنية، وتزال ال
لَمجموعونَ * قُلْ إِنَّ اَألولني واآلخرِين : أوهلم وآخرهم، جيمعون كلهم، يقول اهللا تعاىل: الناس عليها

، فأخرب أن أوهلم وآخرهم كلهم جمموعون جمتمعون يف ذلك ]٥٠-٤٩:الواقعة[إِلَى ميقَات يومٍ معلُومٍ 
والعرض يكون على اهللا تعاىل، ولكن بعد أن تطول املدة يف .  يوم اجلمع ويوم العرضاليوم الذي هو

ذلك املوقف، وبعدما يلحقهم التعب والعناء، فيستشفعون إىل اهللا تعاىل باألنبياء، ويشفع حممد صلى اهللا 
:  تعاىلعليه وسلم ليرتل اهللا تعاىل لفصل القضاء، مث بعد ذلك العرض، وهو عرض الناس، يقول اهللا

صفاً بعد صف؛ ليحاسبهم، وقد أخرب تعاىل أنه : صفوفاً: أي] ٤٨:الكهف[وعرِضوا علَى ربك صفّاً 
حياسبهم، وكذلك أخرب النيب صلى اهللا عليه وسلم أن الناس حياسبهم اهللا ويناقشهم، ويذكرهم بكذا 

  ، وأخرب اهللا تعاىل أنه سريع) ما منكم من أحد إال سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترمجان(وكذا، 

)٣/٢١٤(  

  

  .احلساب، ال يشغله شأن عن شأن
  أهوال يوم القيامة

…  
نصب امليزان، وتطاير الصحف، فإن الناس يأتيهم اهلول عندما : من األهوال اليت تكون يف يوم القيامة

هل يأخذ : لموعندما تتطاير الصحف، حىت يع! هل خيف ميزانه أم يثقل؟: تنصب املوازين، حىت يعلم
سعد فالن سعادة ال يشقى بعدها أبداً، وإذا : فإذا ثقلت موازينه نودي! كتابه بيمينه، أم يأخذه بشماله؟

هاؤم اقْرُءوا : أويت كتابه بيمينه كذلك يفوز فوزاً عظيماً، ويقرأ كتابه ويعرضه على من يعرفه، ويقول
 هابِيتن بعبارات واضحة ال يعتريها شيء من الشك ، وكل ذلك مفصل يف القرآ] ١٩:احلاقة[ك

والريب، ولكن الفالسفة الذين ينكرون هذه األشياء حقيقة يتسلطون على تأويلها وصرفها عن ظاهرها؛ 
حىت تسلم هلم عقيدم، كما تسلط إخوام من املعتزلة على نصوص الصفات فتأولوها، ففتحوا للناس 

 القرآن ال يتم إميان العبد إال بتحققها، وتيقنها، ومعرفة أا وهذه األمور اليت وردت يف. باب التأويل
صحيحة ثابتة، وال يعلم ذلك إال باالستعداد هلا والتأهب؛ ألن من آمن باليوم اآلخر استعد لذلك اليوم، 

وتأهب له، وعمل العمل الصاحل الذي يكون سبباً يف جناته وسبباً يف فوزه، أما من يصدق به بلسانه 
 يستعد له؛ فإن هذا يقول ما ال يفعل، وال ينفعه قوله بلسانه مادام أنه ال يطبق ما يقوله، كما ولكنه ال

  .ألسنة تصف، وقلوب تعرف، وأعمال ختالف: يقول بعضهم واصفاً هؤالء املفرطني



  أدلة القرآن على اليوم اآلخر
…  

)٣/٢١٥(  

  

قال اهللا ). اءة الكتاب والثواب والعقابوالعرض واحلساب وقر: (قوله: [قال املؤلف رمحه اهللا تعاىل
والْملَك علَى أَرجائها ويحملُ عرش * وانشقَّت السماُء فَهِي يومئذ واهيةٌ * فَيومئذ وقَعت الْواقعةُ : تعاىل

إىل آخر ] .. ١٨-١٥:احلاقة[خفَى منكُم خافيةٌ يومئذ تعرضونَ ال ت* ربك فَوقَهم يومئذ ثَمانِيةٌ 
* فَأَما من أُوتي كتابه بِيمينِه * يا أَيها اِإلنسانُ إِنك كَادح إِلَى ربك كَدحاً فَمالقيه : وقال تعاىل. السورة

فَسوف * وأَما من أُوتي كتابه وراَء ظَهرِه * ه مسروراً وينقَلب إِلَى أَهل* فَسوف يحاسب حساباً يِسرياً 
بلَى إِنَّ ربه كَانَ بِه * إِنه ظَن أَنْ لَن يحور * إِنه كَانَ في أَهله مسروراً * ويصلَى سعرياً * يدعو ثُبوراً 

وعرِضوا علَى ربك صفّاً لَقَد جِئْتمونا كَما خلَقْناكُم أَولَ مرة : وقال تعاىل]. ١٥-٦:االنشقاق[بصرياً 
ووضع الْكتاب فَترى الْمجرِمني مشفقني مما فيه ويقُولُونَ يا ويلَتنا مالِ : ، وقال تعاىل]٤٨:الكهف[

 وال كَبِريةً إِالَّ أَحصاها ووجدوا ما عملُوا حاضراً وال يظْلم ربك أَحداً هذَا الْكتابِ ال يغادر صغريةً
يوم تبدلُ اَألرض غَير اَألرضِ والسموات وبرزوا للَّه الْواحد الْقَهارِ : ، وقال تعاىل] ٤٩:الكهف[
، إىل قوله ] ١٥:غافر[رفيع الدرجات ذُو الْعرشِ : ال تعاىلوق. إىل آخر السورة] .. ٤٨:إبراهيم[

واتقُوا يوماً ترجعونَ فيه إِلَى اللَّه ثُم توفَّى كُلُّ : ، وقال تعاىل] ١٧:غافر[إِنَّ اللَّه سرِيع الْحسابِ : تعاىل
  وروى. ]٢٨١:البقرة[نفْسٍ ما كَسبت وهم ال يظْلَمونَ 

)٣/٢١٦(  

  

ليس أحد حياسب يوم : (البخاري رمحه اهللا يف صحيحه عن عائشة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 
فَسوف * فَأَما من أُوتي كتابه بِيمينِه : أليس قد قال اهللا تعاىل ! يا رسول اهللا: القيامة إال هلك، فقلت 
إمنا ذلك العرض، : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ! ؟] ٨-٧:نشقاقاال[يحاسب حساباً يِسرياً 

أنه لو ناقش يف حسابه لعبيده لعذم وهو غري : ، يعين) وليس أحد يناقش احلساب يوم القيامة إال عذب
أورد املؤلف هذه ]. ظامل هلم، ولكنه تعاىل يعفو ويصفح، وسيأيت لذلك زيادة بيان إن شاء اهللا تعاىل

  . على ذكر الدار اآلخرة، وما يكون فيها-بإيضاح-يات، والقرآن مشتمل اآل
  النفخ يف الصور

…  



)٣/٢١٧(  

  

أول ما يكون يقوم القيامة النفخ يف الصور، وقد ذكر يف القرآن يف عدة مواضع، فذكر اهللا نفختني أو 
لصورِ فَفَزِع من في السموات ويوم ينفَخ في ا: ثالث نفخات، نفخة ذكر بعدها الفزع يف سورة النمل

 اَء اللَّهش نضِ إِالَّ مي اَألرف نمورِ : ، ومسيت يف سورة الزمر بنفخة الصعق] ٨٧:النمل[وي الصف خفنو
 اَء اللَّهش نضِ إِالَّ مي اَألرف نمو اتومي السف نم قعا : ماء، يقول بعض العل] ٦٨:الزمر[فَصإ

بل نفخة واحدة، يفزعون يف أوهلا مث يصعقون يف : نفخة الفزع، ونفخة الصعق، وقال بعضهم: نفختان
أما النفخة الثانية فهي . أن أوله فزع مث موت: موت، أي: إن الفزع صعق، أي: آخرها، وقال بعضهم

، وهي ] ٦٨:الزمر[م قيام ينظُرونَ ثُم نفخ فيه أُخرى فَإِذَا ه: نفخة البعث، وهي مذكورة يف قوله
، وتوقف الراوي ال يدري هل ) ما بني النفختني أربعون: (النفخة اليت يبعثون بعدها، ورد يف احلديث

بني نفخ : وجزم بعضهم أا أربعون سنة، أي! هي أربعون يوماً، أو أربعون شهراً، أو أربعون سنة؟
وبعد النفخة الثانية تسوقهم املالئكة إىل املوقف، وهذا يسمى . نيالصعق وبني نفخة القيام لرب العامل

، وبعد ذلك العرض كما ] ٤٧:الكهف[وحشرناهم فَلَم نغادر منهم أَحداً : احلشر كما يف قوله تعاىل
وإذا . م الطويلوهو القيا: صفوفاً، وبعده الوقوف: أي] ٤٨:الكهف[وعرِضوا علَى ربك صفّاً : يف قوله

فَإِذَا نفخ في الصورِ : تأملنا النصوص وجدنا ما يؤيد هذه األشياء يف آيات متتابعة متكررة، فقوله تعاىل
، هي نفخة البعث أو نفخة الصعق، وحملَت اَألرض والْجِبالُ فَدكَّتا دكَّةً ] ١٣:احلاقة[نفْخةٌ واحدةٌ 

جعلت األرض واجلبال شيئاً واحداً، حىت تكون مستوية صاحلة ألن يوقف : أي] ١٤:احلاقة[واحدةً 
  حصلت الواقعة اليت هي يوم: أي] ١٥:احلاقة[عليها، فَيومئذ وقَعت الْواقعةُ 

)٣/٢١٨(  

  

  .القيامة
  أمساء يوم القيامة

…  
الْحاقَّةُ : ، ويف قوله]١:الواقعة[ الْواقعةُ إِذَا وقَعت: اهللا تعاىل مسى يوم القيامة بأمساء عدة، كما يف قوله

، ]١:القيامة[، ومساه بيوم القيامة ال أُقِْسم بِيومِ الْقيامة ]١:القارعة[الْقَارِعةُ : ، ويف قوله]١:احلاقة[
إِذَا جاَءت ، فَ]٣٤:النازعات[فَإِذَا جاَءت الطَّامةُ الْكُبرى : ومساه بالطامة والصاخة، يف قوله تعاىل

أا تطم ما قبلها، وتنسي ما قبلها، ) طامة(، وكل اسم له معىن، فمعىن كوا ]٣٣:عبس[الصاخةُ 
أا طامة مذهلة، أو عامة لكل : طم البئر إذا غطاها، أي:  هو التغطية، ومنه قوهلم-يف األصل-والطم 



أو ..  والصخ أصله الضرب بقوة، أو الثقلوأما تسميتها بالصاخة فإنه ألجل ثقلها على الناس،. اخللق
  .حنو ذلك

  اخلوف من يوم القيامة واحلكمة من تكرار ذكره يف القرآن
…  

)٣/٢١٩(  

  

واتقُوا يوماً ترجعونَ فيه : هذه اآليات ختوف مبا اشتملت عليه، وذلك أن يوم القيامة الذي ذكر يف قوله
 ٢٨١:البقرة[إِلَى اللَّه [ُقاتئاً ، ويفْسٍ شن نع فْسزِي نجماً ال تووا ي]؛ ال شك أن هذا ] ٤٨:البقرة

 نيالَمالْع برل اسالن قُومي موواآليات اليت ]. ٦:املطففني[اليوم هو يوم اجلزاء، هو يوم احلساب، ي
 يذكره يف كل موطن ذكرت فيها ووضحت متقاربة املعىن، وإن اختلفت األلفاظ؛ وذلك ألن اهللا تعاىل

أو ما أشبه .. إنه خيال، أو إنه تقرييب: مبا يناسبه، والقصد من تكرار ذكر يوم القيامة حتققه، حىت ال يقال
وحىت ال تتسلط عليه التأويالت اليت يسلكها النفاة من الفالسفة وحنوهم، فإذا مجعت اآليات . ذلك

لسنة وآمن املسلمون بالبعث بعد املوت، فلذلك آمن أهل ا. بصراحتها يعجزون عن أن يصرفوها
ليس يف العقول ما ينكره، والقدرة اإلهلية عامة له ولغريه، والعقل يقتضيه ألجل اجلزاء على : وقالوا

األعمال، وألجل االنتقام من الظامل، وأخذ احلق للمظلوم، وألجل إثابة املطيع، وعقوبة العاصي، وذلك 
ون وهم مصرون على الظلم، منهم من قتل، ومنهم من قطع طرفاً ظلماً، ألننا نشاهد يف الدنيا ظلمة ميوت

أو غري ذلك، ومنهم من انتهك عرضاً؛ ومع .. سرقة، أو اختالساً، أو غصباً: ومنهم من انتهب ماالً
ذلك ميوتون واحلق عندهم، والشك أن اهللا تعاىل أعدل من أن يذهب صاحب املظلمة دون أن ينتقم 

ن هناك يوم آخر ينصف اهللا فيه املظلوم، وينتقم من الظامل، وجيازيه مبا يستحقه، منه؛ فالبد أن يكو
نشاهد أن هناك من جيد يف العمل، : كذلك أيضاً. فيكون ذلك هو اليوم اآلخر الذي هو يوم القيامة

اعة وجيتهد يف األعمال الصاحلة، ويتقرب باحلسنات، وال يأتيه جزاء يف الدنيا إال ما جيده من لذة الط
إِنَّ الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات إِنا ال : وحنوها؛ فالبد أن اهللا ال يضيع عمله، كما يف قول اهللا تعاىل

  ،] ٣٠:الكهف[نضيع أَجر من أَحسن عمالً 

)٣/٢٢٠(  

  

 إليه يف الدار اآلخرة، إِنما ال يضيع أجره ما دام أنه مل يتمتع من أجره بشيٍء يف الدنيا، فأجره يوىف: فإذاً
كما أننا نشاهد الكفرة والفجرة الذين متتعوا يف ]. ١٠:الزمر[يوفَّى الصابِرونَ أَجرهم بِغيرِ حسابٍ 



الدنيا بشهوات وملذات، وهم يظهرون الكفر والفسوق والسخرية بالرسل، ويكذبوم ويسخرون من 
 الطاعات، ومع ذلك ميوت أحدهم وهو على إصراره، مل تنله عقوبة يف احلق، ويفعلون املعاصي ويتركون

البد أن تكون هناك دار أخرى يعاملهم اهللا فيها مبا يستحقونه، أو يعاملهم فيها بعدله إذا مل : إذاً. الدنيا
 يعف عن احملسن منهم، فهذه األمور العقلية تضطر املؤمن إىل أن يؤمن بالبعث بعد املوت، وأن يتحقق

  .وقوعه
  )إن الناس يصعقون يوم القيامة: (حديث
…  

)٣/٢٢١(  

  

إن الناس يصعقون يوم القيامة : (ويف الصحيح عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال: [قال املؤلف
) فأكون أول من يفيق فإذا موسى آخذ بقائمة العرش، فال أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة يوم الطور

لقيامة، إذا جاء اهللا لفصل القضاء، وأشرقت األرض بنوره، فحينئذ يصعق ، وهذا صعق يف موقف ا
إن الناس يصعقون يوم القيامة، فأكون أول : (كيف تصنعون بقوله يف احلديث: فإن قيل. اخلالئق كلهم

ال ريب أن هذا اللفظ قد ورد هكذا، : ؟ قيل)من تنشق عنه األرض فأجد موسى باطشاً بقائمة العرش
إلشكال، ولكنه دخل فيه على الراوي حديث يف حديث، فركب بني اللفظني فجاء هذان ومنه نشأ ا

: ، كما تقدم، والثاين..) إن الناس يصعقون يوم القيامة، فأكون أول من يفيق: (أحدمها: احلديثان هكذا
ه على ، فدخل على الراوي وهذا احلديث يف اآلخر، وممن نب) أنا أول من تنشق عنه األرض يوم القيامة(

هذا أبو احلجاج املزي ، وبعده الشيخ مشس الدين بن القيم ، وشيخنا الشيخ عماد الدين بن كثري 
فال أدري أفاق قبلي أم كان ممن استثىن اهللا عز : (وكذلك اشتبه على بعض الرواة فقال. رمحهم اهللا تعاىل

املعىن الصحيح، فإن الصعق ، واحملفوظ الذي تواطأت عليه الروايات الصحيحة هو األول، وعليه )وجل
يوم القيامة من جتلي اهللا لعباده إذا جاء لفصل القضاء، فموسى عليه السالم إن كان مل يصعق معهم 

فيكون قد جوزي بصعقة يوم جتلى ربه للجبل فجعله دكاً، فجعلت صعقة هذا التجلي عوضاً عن صعقة 
وروى اإلمام أمحد و الترمذي و . يم وال ملهاخلالئق لتجلي الرب يوم القيامة، فتأمل هذا املعىن العظ

قال رسول اهللا صلى اهللا : مسعت أبا موسى األشعري يقول: أبو بكر عن ابن أيب الدنيا عن احلسن قال
تطاير : جدال ومعاذير، وعرضة: يعرض الناس يوم القيامة ثالث عرضات، فعرضتان: (عليه وسلم

باً يسرياً دخل اجلنة، ومن أويت كتابه بشماله دخل الصحف، فمن أعطي كتابه بيمينه، وحوسب حسا
  :، وقد روى ابن أيب الدنيا عن ابن املبارك أنه أنشد يف ذلك شعراً) النار

)٣/٢٢٢(  



  

وطارت الصحف يف األيدي منشرة فيها السرائر واألخبار تطلع فكيف سهوك واألنباء واقعة عما قليل 
طاع له أم اجلحيم فال تبقي وال تدع وي بساكنها طوراً وال تدري مبا تقع أيف اجلنان وفوز ال انق

 وترفعهم إذا رجوا خمرجاً من غمها قمعوا طال البكاء فلم يرحم تضرعهم فيها وال رقة تغين وال جزع
حتقيقاً ملا ذكرنا من احلشر والبعث بعد ]. لينفع العلم قبل املوت عامله قد سال قوم ا الرجعى فما رجعوا

 النيب صلى اهللا عليه وسلم بأنه أول من تنشق عنه األرض، فدل على أم جيمع خلقهم املوت أخرب
ويكمل وهم يف جوف األرض، إما يف نفس القبور، وإما بطن األرض، مث بعد ذلك تنشق األرض عنهم 

ورِ ونفخ في الص: فتخرج األرواح واألجساد على وجه األرض، فيقومون من قبورهم كما يف قوله تعاىل
هي القبور، قَالُوا يا ويلَنا من بعثَنا من : األجداث] ٥١:يس[فَإِذَا هم من اَألجداث إِلَى ربهِم ينِسلُونَ 

هذَا ما وعد الرحمن : ، كأم شعروا بأم قبل بعثهم كانوا نياماً قد رقدوا فيقال] ٥٢:يس[مرقَدنا 
رالْم قدصلُونَ وواألنبياء هلم مزية، ونبينا صلى اهللا عليه وسلم أفضلهم، فهو أول من ]. ٥٢:يس[س

تنشق عنه األرض، مث بعد ذلك بقية األنبياء، وأرواحهم يف املأل األعلى، وكذا أرواح الشهداء قد 
ل إنسان رفعت، وأما أجسادهم فإا يف األرض، بعد ذلك يبعثهم اهللا؛ ألنه أخرب بأن األرض هي مرد ك

منها خلَقْناكُم وفيها نعيدكُم ومنها نخرِجكُم تارةً : ، ويف قوله]٢١:عبس[ثُم أَماته فَأَقْبره : يف قوله تعاىل
، وهذا يعم األنبياء وغريهم، وبعدما جيتمعون يف ذلك امع، وذلك املوضع الذي ]٥٥:طه[أُخرى 

م، وال حيصي عددهم إال اهللا تعاىل، ويطول وقوفهم، وقد أخرب يف هذا احلديث جيمع فيه أوهلم وآخره
أم يصعقون، وهذه صعقة جديدة، إما أم يسمعون صوتاً مزعجاً عندما تتشقق السماء بالغمام لترتل 

  املالئكة، فيكون من آثار
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الغشية، ويكون نبينا صلى اهللا  وتطول هذه -يغشون: يعين-تشققها أصوات مزعجة يصعق الناس فيها 
عليه وسلم أول من يفيق، ولكن جيد موسى قد أفاق قبله، ويف ذلك مزية ملوسى عليه السالم، يقول 

هي املذكورة : ، صعقة الطور)ال أدري هل أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور؟: (عليه الصالة والسالم
ربه للْجبلِ جعلَه دكّاً وخر موسى صعقاً فَلَما أَفَاق قَالَ فَلَما تجلَّى : يف سورة األعراف يف قوله تعاىل

 نِنيمؤلُ الْما أَوأَنو كإِلَي تبت كانحبذا : ، فهذا صعق يف الدنيا، يعين]١٤٣:األعراف[س كأنه جوزي
:  أهوال عظيمة منها-بال شك-وبكل حال فهذا الصعق يكون يف املوقف، ويف املوقف أيضاً . الصعق

العرض على اهللا تعاىل، ومنها نصب املوازين ومنها تطاير الصحف، ومنها نشر كتب األعمال اليت هي 
ونخرِج لَه يوم الْقيامة كتاباً يلْقَاه : دواوين األعمال، كل ينشر له ديوان فيه أعماله، يقول اهللا تعاىل



، ويقرؤه من يقرأ ومن ال ] ١٤-١٣:اإلسراء[تابك كَفَى بِنفِْسك الْيوم علَيك حِسيباً اقْرأْ ك* منشوراً 
يا ويلَتنا مالِ هذَا الْكتابِ ال يغادر صغريةً وال كَبِريةً إِالَّ أَحصاها : يقرأ، كما أخرب اهللا عنهم أم يقولون

 حقائق يقينية دل عليها القرآن، ودل على -بال شك-، فهذه ]٤٩:الكهف[اً ووجدوا ما عملُوا حاضر
أنه حيضر لإلنسان كل شيء عمله من اخلري والشر، فيسره أن جيد احلسنات مضاعفة موفرة، وأما إذا 

محضراً وما يوم تجِد كُلُّ نفْسٍ ما عملَت من خيرٍ : وجد السيئات فيستاء لذلك وحيزن، يقول اهللا تعاىل
، ما عملت من خري جتده حمضراً، وما ]٣٠:آل عمران[عملَت من سوٍء تود لَو أَنَّ بينها وبينه أَمداً بعيداًً 

 -بال شك- تتمىن أنه يبعد عنها، وأا مل تره؛ وذلك ألن السيئات -من سيئات: يعين-عملت من شر 
  اءتسوء صاحبها، وخياف من اجلز
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  .هذه حقائق جيب اإلميان ا، وجيب أيضاً االستعداد هلا، والتأهب ملا بعدها: وبكل حال. عليها
  اإلميان بالصراط

…  
ونؤمن بالصراط، وهو جسر على جهنم إذا انتهى الناس بعد : أي): والصراط: (قوله: [قال رمحه اهللا

إن رسول اهللا :  كما قالت عائشة رضي اهللا عنهامفارقتهم مكان املوقف يف الظلمة اليت دون الصراط،
: ؟ فقال]٤٨:إبراهيم[أين الناس يوم تبدلُ اَألرض غَير اَألرضِ والسموات : (صلى اهللا عليه وسلم سئل
ويف هذا املوضع يفترق املنافقون عن املؤمنني، ويتخلفون عنهم، ويسبقهم ). هم يف الظلمة دون اجلسر

، وحيال بينهم بسور مينعهم من الوصول إليهم، وروى البيهقي بسنده عن مسروق عن عبد اهللا املؤمنون
فمنهم من يعطى : فيعطون نورهم على قدر أعماهلم قال: إىل أن قال.. جيمع اهللا الناس يوم القيامة: (قال

لنخلة بيمينه، نوره مثل اجلبل بني يديه، ومنهم من يعطى نوره فوق ذلك، ومنهم من يعطى نوره مثل ا
ومنهم من يعطى دون ذلك بيمينه، حىت يكون آخر ذلك من يعطى نوره على إام قدمه يضيء مرة 

فيمر وميرون على الصراط، والصراط كحد : ويطفأ مرة، فإذا أضاء قدم قدمه، وإذا طفئ قام، قال
وكب، ومنهم امضوا على قدر نوركم، فمنهم من مير كانقضاض الك: السيف دحض مزلة، فيقال هلم

من مير كالريح، ومنهم من مير كالطرف، ومنهم من مير كشد الرحل ويرمل رمالً، فيمرون على قدر 
أعماهلم حىت مير الذي نوره على إام قدمه، جتر يد وتعلق يد، وجتر رجل وتعلق رجل، وتصيب 

 أن أراناك، لقد أعطانا احلمد هللا الذي جنانا منك بعد: فيخلصون فإذا خلصوا قالوا: جوانبهم نار، قال
هذا من األهوال اليت ذكرت يف يوم القيامة، ذكر اهللا تعاىل أن األرض ]. احلديث) اهللا ما مل يعط أحداً

يف الظلمة دون : أين النار يوم تبدل األرض غري األرض؟ فقال: (تبدل، فسئل النيب صلى اهللا عليه وسلم



، وقد تكاثرت األدلة يف أم يعربون على )راطإم على الص: (، ويف حديث ابن عباس )اجلسر
  هو: الصراط، والصراط يف األصل
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، وأَنَّ هذَا صراطي مستقيماً ]٦:الفاحتة[اهدنا الصراطَ الْمستقيم : الطريق الذي يسار عليه، قال تعاىل
 وهبِعصراط حسي يعرب الناس عليه، ويسريون ، وهو صراط معنوي، ويف اآلخرة ]١٥٣:األنعام[فَات

  . ......عليه، وهذا الصراط منصوب على منت جهنم مير الناس عليه على قدر أعماهلم
  متيز املؤمنني عن املنافقني عند املرور على الصراط

…  
م وبِأَيمانِهِم بشراكُم نورهم بين أَيديهِ: قد أخرب اهللا تعاىل أنه يتميز املؤمنون من املنافقني يف قول اهللا تعاىل

 يمظالْع زالْفَو وه كا ذَليهف يندالخ ارها اَألنهتحت نرِي مجت اتنج موقُونَ * الْيافنقُولُ الْمي موي
 ورِكُمن نم بِسقْتا نونظُروا اننآم ينلَّذل قَاتافنالْمإذا أعطوا نوراً وفرقت عليهم ]١٣-١٢:احلديد[و ،

األنوار انطفأ نور املنافقني، وسار املؤمنون بنورهم، فإذا ساروا تأخر املنافقون يف تلك الظلمة، وعند 
: نأخذ قبساً نستضيء به من نوركم، فيقال: انظُرونا نقْتبِس يعين: ذلك مينعون وحيجزون، ويقولون

فَالْت اَءكُمروا وجِعوراً اروا نسارجعوا إىل املكان الذي قسمت فيه األنوار فريجعون، ]١٣:احلديد[م ،
حاجز منيع له باب ال يدخل إال من ذلك الباب باطنه فيه الرحمةُ : فإذا رجعوا ضرب بينهم بسور

 ذَابالْع هلبق نم هرظَاهوقد ورد . قون من املؤمنني، فهذا الوقت الذي يتميز فيه املناف]١٣:احلديد[و
لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ومن كان يعبد القمر : يقال: (أيضاً

القمر، ومن كان يعبد الطواغيت الطواغيت، ومتثل لكل فئة طاغوا الذي كانت تعبده، فيمثل 
كنا نعبد املسيح ابن اهللا، : بدون؟ فيقولونما كنتم تع: للنصارى متثال على هيئة ما يعبدونه، ويقال هلم

أال تردون؟ : فيقال! عطشنا يا رب: كذبتم ما اختذ اهللا من ولد وال صاحبة، ما تريدون؟ فيقولون: يقال
  فيساقون
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إىل جهنم فيتساقطون فيها، وكذلك يقال لليهود، فيتساقطون فيها، وتبقى هذه األمة فيها منافقوها، فإذا 
أنا ربكم، فإذا جتلى : ننتظر ربنا، فيقول: ماذا تنتظرون؟ فيقولون: ه األمة أتاهم رم، فيقولبقيت هذ

هلم سجدوا، فإذا سجدوا متكن املؤمنون من السجود، ومل يتمكن املنافقون، كلما أراد املنافق أن يسجد 



خاشعةً * السجود فَال يستطيعونَ يوم يكْشف عن ساقٍ ويدعونَ إِلَى : خر لقفاه، وذلك قوله تعاىل
قد كانوا : أي]) ٤٣-٤٢:القلم[أَبصارهم ترهقُهم ذلَّةٌ وقَد كَانوا يدعونَ إِلَى السجود وهم سالمونَ 

يدعون يف الدنيا إىل الصالة وهم ساملون فال يسجدون، فكذلك إذا دعوا إىل السجود يوم القيامة 
أرادوا أن يسجدوا مل حيصل هلم ومل يستطيعوا السجود، وهنالك تقسم عليهم األنوار ويتميز املؤمنون و

بلَى ولَكنكُم فَتنتم أَنفُسكُم وتربصتم وارتبتم : أمل نكن معكم؟ فيقولون: عن املنافقني، وينادون املؤمنني
ويف األحاديث عن النيب صلى اهللا عليه وسلم عن اجلسر . ، وهذا واضح يف كالم اهللا]١٤:احلديد[

إن هذا هو املرور أو الورود، فاهللا : الذي ينصب يوم القيامة على منت جهنم ويعربونه، يقول العلماء
ثُم * ضياً وإِنْ منكُم إِالَّ وارِدها كَانَ علَى ربك حتماً مقْ: تعاىل أخرب أن كالً يرد على النار فقال تعاىل
، فمرورهم على هذا الصراط هو ورودهم ]٧٢-٧١:مرمي[ننجي الَّذين اتقَوا ونذَر الظَّالمني فيها جِثياً 

وإِنْ منكُم إِالَّ وارِدها ، فأما املؤمنون املتقون فإن اهللا تعاىل ينجيهم، ثُم ننجي الَّذين اتقَوا : املذكور
جز يا : أن النار تقول: (، وال تضرهم، بل كلما مروا على هلب منها طفئ اللهب، ويروى]٧٢:مرمي[

إنكم قد وردمتوها : أمل يعدنا ربنا أننا نرد النار؟ فيقال: مؤمن فقد أطفأ نورك هليب ، فإذا عربوا يتساءلون
  ، هذا هو)وهي هامدة خامد
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  .مرورهم على هذا الصراط
   وصفة املرور عليهوصف الصراط

…  
ورد يف وصف هذا الصراط أنه دحض مزلة تزل عنه األقدام إال من ثبته اهللا، وأنه أدق من الشعرة، 

وأحد من السيف األبتر، وأن الناس ميرون عليه على قدر أعماهلم أو على قدر النور الذي أعطاهم اهللا، 
 إال له، ومنهم من يكون نوره أقل من فمنهم من يكون نوره الذي أعطيه مثل اجلبل، ولكن ال يضيء

ذلك، وبعضهم يعطى نوراً على رأس إام قدمه يضيء مرة ويطفأ مرة، إذا أضاء قدم رجله وإذا طفئ 
منهم من مير كالربق، ومنهم : (وقف، يقول النيب صلى اهللا عليه وسلم يف وصف مرورهم على الصراط

الركاب، ومنهم من يعدو عدواً، ومنهم من ميشي مشياً، من مير كالريح، ومنهم من مير كأجاويد اخليل و
ومنهم من يزحف زحفاً، وعلى جنبيت الصراط كالليب مثل شوك السعدان ختطف من أمرت خبطفه، 

، هذه الكالليب اليت مثل شوك السعدان ختطف العصاة إذا )فناج مسلم، وخمدوش، ومكردس يف النار
وب وحنوهم، فإذا اختطفته وسقط وتكردس يف النار عذب مروا على هذا الصراط من أهل كبائر الذن

فيها بقدر عمله، أما الذين يعربون على هذا الصراط إىل أن يتجاوزوه فأولئك هم الذين حيمدون العاقبة 



ويقول إذا (حىت ولو كان أحدهم يزحف زحفاً، ولكن يف ايته يرى أنه سلم، وأنه جنا فيحمد العاقبة، 
، فاغتبط حيث جنا )مد الذي أجناين منك، لقد أعطاين اهللا ما مل يعطه أحداً من العاملنياحل: التفت إىل النار

املؤمن يتذكر مثل هذه األهوال فيستعد هلا، ويذكر . من عذاب النار اليت عذاا شديد، وحرها شديد
إال خروج هذه ا إخوانه الغافلني ليستعدوا هلا، وليعلموا أا حق ويقني، وأنه ليس بينك وبني هذا 

  .الروح من هذا اجلسد، مث بعد ذلك تالقي أول احلساب
  ]٦٥[شرح العقيدة الطحاوية 

الشك أن مما جيب على املؤمن اعتقاده مما يكون يوم القيامة الصراط وامليزان، لورود اآليات واألحاديث 
 يف األحاديث الدالة على ذلك، وقد ذكر العلماء تفاصيلها وصفاا، ومىت تكون، كما ورد ذلك

  .واآليات

)٣/٢٢٨(  

  

  وجوب اإلميان بتفاصيل اليوم اآلخر ومنها املرور على الصراط
…  

اإلميان مبا أخرب اهللا ورسوله مما يكون يوم القيامة من طول املوقف فنؤمن بذلك : من اإلميان باليوم اآلخر
 نيالَمالْع برل اسالن قُومي مولَى ،]٦:املطففني[اليوم يوا عرِضعم، وأخرب اهللا بعرض الناس على ر 

 ةرلَ مأَو اكُملَقْنا خا كَمونمجِئْت فّاً لَقَدص كبم ]٤٨:الكهف[روأخرب النيب صلى اهللا عليه وسلم بأ ،
، ولَقَد ]١٠٤:نبياءاأل[كَما بدأْنا أَولَ خلْقٍ نعيده : حيشرون حفاة عراة غرالً، ودل على ذلك قوله(

 ةرلَ مأَو اكُملَقْنا خى كَمادا فُرونموأخرب اهللا تعاىل باحلشر يف قوله تعاىل]. ٩٤:األنعام[جِئْت : رشحن موي
هو اجلمع : حلشر، وا]٨٦-٨٥:مرمي[ونسوق الْمجرِمني إِلَى جهنم وِرداً * الْمتقني إِلَى الرحمنِ وفْداً 

يأخذون صحفهم وكتبهم بأميام : وأخرب النيب صلى اهللا عليه وسلم بتطاير الصحف، وبأم. يوم القيامة
كَفَى بِنفِْسك الْيوم علَيك حِسيباً : وأخرب اهللا تعاىل باحلساب. أو بشمائلهم من وراء ظهورهم

وأخرب النيب صلى اهللا عليه ). ش احلساب عذبمن نوق: (، ويقول صلى اهللا عليه وسلم]١٤:اإلسراء[
وأخرب النيب صلى اهللا عليه وسلم . وسلم باحلوض املورود يوم القيامة، ومن يرده، ومن يذاد عنه

بالصراط الذي ينصب على منت جهنم، جيتازه الناس على قدر أعماهلم وعلى قدر إميام، سرياً سريعاً أو 
ومن خفَّت موازِينه * امليزان فَمن ثَقُلَت موازِينه فَأُولَئك هم الْمفْلحونَ وأخرب اهللا تعاىل ب. سرياً بطيئاً

وأخرب اهللا تعاىل وأخرب ]. ١٠٣-١٠٢:املؤمنون[فَأُولَئك الَّذين خِسروا أَنفُسهم في جهنم خالدونَ 
كون الرب سبحانه وتعاىل يربز لعباده ويسجد : مجلتهارسوله صلى اهللا عليه وسلم ذه التفاصيل، ومن 
  له املؤمنون، وال يستطيع املنافقون السجود كما
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يسعى بين (، أخرب اهللا بأن نور املؤمنني ]٤٢:القلم[ويدعونَ إِلَى السجود فَال يستطيعونَ : يف قوله تعاىل
 انِهِممبِأَيو يهِمدوبأن نور املنافقني ينطفئ إذا بدءوا يف السري، ويقولون للمؤمنني]٨:لتحرميا[أَي ، :

 ورِكُمن نم بِسقْتا نونظُرواإلميان باليوم . ، وتفاصيل يوم القيامة كثرية، وهذه من مجلتها]١٣:احلديد[ان
ل منها وما أمجل، ومن آمن اآلخر يلزم منه أن يؤمن بكل هذه التفاصيل، ما مسي منها وما مل يسم، ما فص

]. ٧:الشورى[فَرِيق في الْجنة وفَرِيق في السعريِ : بذلك اليوم آمن بكل ما فيه، والنهاية قول اهللا تعاىل
وأخرب اهللا . وأخرب اهللا وأخرب رسوله صلى اهللا عليه وسلم باألعمال اليت تدخل النار، واليت تدخل اجلنة

ليه وسلم مبن خيرج من النار بشفاعة الشافعني أو برمحة اهللا تعاىل، ومن ال خيرج وأخرب رسوله صلى اهللا ع
منها بل خيلد فيها، فكل هذه من التفاصيل اليت وردت عن اليوم اآلخر الذي هو يوم القيامة، فمن آمن 

آلخر، أن تؤمن باهللا ومالئكته وكتبه ورسله واليوم ا: من أركان اإلميان. باليوم اآلخر آمن بكل ذلك
ما بعد املوت وما بعد البعث، وما بعد ذلك إىل ما ال اية له، هذا كله اليوم اآلخر : فاليوم اآلخر هو

: الذي يؤمن به املؤمنون، ويصدقون بتفاصيله، وال شك أن من صدق به ال يكون تصديقه جمرد قوله
 به لذلك، فيستعد به آمنت بذلك وصدقت به، بل يكون من آثار تصديقه العمل الصاحل الذي يستعد

حىت يكون نوره كالشمس، يستعد بالعمل الصاحل الذي يرجح به ميزانه، يستعد بالعمل الصاحل الذي 
هاؤم اقْرُءوا : يسري به على الصراط كالربق، يستعد بالعمل الصاحل الذي يؤتى به كتابه بيمنه، ويقول

 هابِيتكون يف ذلك اليوم، البد من عمل صاحل يسلم به من وهكذا بقية األشياء اليت ت]. ١٩:احلاقة[ك
  . ......طريق أهل اجلحيم، ويفوز بطريق أهل النعيم

  )وإن منكم إال واردها: (اختالف العلماء يف معىن قوله تعاىل
…  
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وإِنْ منكُم : واختلف املفسرون يف املراد بالورود املذكور يف قوله تعاىل: [قال املؤلف رمحنا اهللا تعاىل وإياه
ثُم ننجي الَّذين : أنه املرور على الصراط، قال تعاىل: ، ما هو؟ واألظهر واألقوى]٧١:مرمي[إِالَّ وارِدها 

والذي نفسي : (، ويف الصحيح أنه صلى اهللا عليه وسلم قال]٧٢:مرمي[اتقَوا ونذَر الظَّالمني فيها جِثياً 
وإِنْ منكُم إِالَّ : أليس اهللا يقول! يا رسول اهللا: بايع حتت الشجرة، قالت حفصة فقلتال يلج أحد ! بيده

ثُم ننجي الَّذين اتقَوا ونذَر الظَّالمني فيها جِثياً : أمل تسمعيه قال: ، فقال]٧١:مرمي[وارِدها 
ر ال يستلزم دخوهلا، وأن النجاة من الشر ال ، أشار صلى اهللا عليه وسلم إىل أن ورود النا])٧٢:مرمي[



جناه اهللا : يستلزم حصوله، بل يستلزم انعقاد سببه، فمن طلبه أعداؤه ليهلكوه ومل يتمكنوا منه؛ يقال
نا فَلَما جاَء أَمرنا نجي: ، وقال تعاىل]٥٨:هود[ولَما جاَء أَمرنا نجينا هوداً : منهم، وهلذا قال تعاىل

، ومل يكن العذاب أصام، ]٩٤:هود[ولَما جاَء أَمرنا نجينا شعيباً : ، وقال تعاىل]٦٦:هود[صالحاً 
ولكن أصاب غريهم، ولوال ما خصهم اهللا به من أسباب النجاة ألصام ما أصاب أولئك، وكذلك حال 

، ]٧٢:مرمي[الَّذين اتقَوا ونذَر الظَّالمني فيها جِثياً الواردين النار ميرون فوقها على الصراط، ثُم ننجي 
، وروى )أن الورود هو املرور على الصراط: (فقد بني صلى اهللا عليه وسلم يف حديث جابر املذكور

علم الناس سنيت : (قال صلى اهللا عليه وسلم: احلافظ أبو نصر الوائلي عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال
كرهوا ذلك، وإن أحببت أال توقف على الصراط طرفة عني حىت تدخل اجلنة فال حتدثن يف دين اهللا وإن 

، أورده القرطيب، وروى أبو بكر أمحد بن سليمان النجاد عن يعلى بن منية عن رسول اهللا )حدثاً برأيك
  تقول النار للمؤمن يوم: (صلى اهللا عليه وسلم قال
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وإِنْ منكُم : -ملا ذكر النار يف سورة مرمي-قول اهللا تعاىل )]. فقد أطفأ نورك هليب! منجز يا مؤ: القيامة
، ظاهره أن كل الناس واردو النار، كلهم البد أن ]٧١:مرمي[إِالَّ وارِدها كَانَ علَى ربك حتماً مقْضياً 

من فعل كذا مل يدخل : (اهللا عليه وسلميردوا النار، ما هذا الورود؟ ورد يف بعض األحاديث قوله صلى 
كأن اهللا أقسم بأنكم ) حتلة القسم: (الورود املذكور يف هذه اآلية، وقوله: ، واملراد)النار إال حتلة القسم

هو اإلتيان إىل الشيء، ومنه تسمية اإلبل اليت : البد أن تردوها، البد من الورود هلا، واألصل أن الورود
جاءت إليها، وأخرب اهللا تعاىل عن آل فرعون أم : يعين. وردت اإلبل املياه: ، يقالتأيت إىل املاء وروداً

، فظاهر هذا أنه أدخلهم فيها، ]٩٨:هود[فَأَوردهم النار وبِئْس الْوِرد الْمورود : يردوها يف قوله تعاىل
ما تعبدون؟ : امة يقال لليهوديف يوم القي(فهم وردوا إليها وسقطوا فيها، ويف بعض األحاديث أنه 

يا : كذبتم مل يتخذ اهللا من صاحبة وال ولد، ماذا تريدون؟ فيقولون: نعبد عزير ابن اهللا، فيقال: فيقولون
أال : أال تردون؟ فيساقون إىل النار فيتساقطون فيها، وكذلك يقال للنصارى: عطشنا، فيقال! رب

الورود يف هذه اآليات ويف هذه األحاديث ال شك أنه ، ف)تردون؟ فيساقون إىل النار ويتساقطون فيها
كيف يكون ورود األتقياء وورود األنبياء وورود الصاحلني وورود الصحابة الذين : إذاً. الوصول إليها
؟ اهللا خياطب الصحابة وخياطب املؤمنني كلهم بأنه ]٧١:مرمي[وإِنْ منكُم إِالَّ وارِدها : البد أن يردوها

أمراً حمتوماً البد منه، : يعين: ، حتماً]٧١:مرمي[الً منكم واردها، كَانَ علَى ربك حتماً البد أن ك
، فأخرب أنه ينجي أهل ]٧٢:مرمي[ثُم ننجي الَّذين اتقَوا ونذَر الظَّالمني فيها جِثياً : مقضياً، مث قال تعاىل

  ها، واألشهر أن هذا الورود هو املرور علىالتقوى، ويبقى أهلها الظاملون جاثني في
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جسر مزلة، منصوب على منت جهنم، أحد من السيف، وأدق من : وقد تقدم أن الصراط. الصراط
الشعرة، مير الناس عليه بأعماهلم، ميرون على هذا اجلسر الذي هو أحد من السيف، وأدق من الشعرة، 

م، هو منصوب على منت جهنم، فإذا مر املؤمن فإنه بنوره وبإميانه وكيف ميرون عليه؟ ميرون عليه بأعماهل
، والنار أخرب )جز يا مؤمن فقد أطفأ نورك هليب: (ال حيس حبرارة وال حيس بلهب، ولذلك تقول له النار

ر املؤمن ، فلهيبها ينطفئ من نور املؤمن، إذا م]٣:املسد[اهللا تعاىل بأن هلا هلباً، سيصلَى ناراً ذَات لَهبٍ 
انطفأ، وال حيس بأن حتته ناراً، مث مير على هذا الصراط كالربق، تشاهدون الربق عندما خيطف يف 
السماء من هنا ومن هنا أسرع من طرفة العني، ومير بعضهم كالريح، الريح املسرعة اليت تسوق 

مير كأجايود هو السابق، ومنهم من : السحاب، ومنهم من مير كأجاويد اخليل، اجلواد من اخليل
الركاب، ومنهم من يعدو عدواً، ومنهم من ميشي مشياً، ومنهم من يزحف زحفاً؛ فسريهم على قدر 

أنكم البد أن متروا عليها مروراً على : املراد] ٧١:مرمي[وإِنْ منكُم إِالَّ وارِدها : قوله: فإذاً. أعماهلم
أليس قد أخرب اهللا : أم يقولون بعدما يدخلون اجلنة(: الصراط وإن مل حيس ا املؤمنون، ويف بعض اآلثار

مبرور املؤمنني ختمد فال : ، يعين)مررمت عليها وهي خامدة: أنا نرد النار، أين النار ما شعرنا ا؟ فيقال هلم
وأما املنافقون والعصاة وأهل الكبائر فإم خيطفون وهم على . حيسون بلهب، وال حيسون حبرارة أبداً

، والكالليب )إن على جنبيت الصراط كاليل: (وقد أخرب النيب صلى اهللا عليه وسلم يف احلديثالصراط، 
كالليبها : هي مجع الكلوب، وهو احلديدة احملنية الرأس احملددة، هذه الكالليب مثل شوك السعدان، يعين

ه، فتخطف الرجل، كثرية، إال أنه ال يقدر قدرها إال اهللا، ختطف الناس بأعماهلم، ختطف من أمرت خبطف
وختطف اليد، وختطف بعد نصف الطريق، وختطف بعد ثلثه، وختطف عند آخره، فمن جنا منها جنا، ولو 

  أصابه
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 -ولو بعد مائة سنة أو حنوها-خدش، ولو أصابه خطف، ولو أصابه حرارة ؛إذا جنا منها وجاز الصراط 
؛ وذلك ألنه )ك، لقد أعطاين اهللا ما مل يعط أحداً من خلقهاحلمد هللا الذي جناين من: التفت إىل النار وقال(

ولو أن غريه قد ظفر ! جنا من عذاب النار اليت عذاا شديد ومستمر، فرأى أن ذلك سعادة وأي سعادة
إن املؤمنني يدخلون اجلنة وال متسهم : (يف حديث عائشة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال! بالنجاة قبله

وإِنْ : كيف وقد قال اهللا: ، وقالت]٧١:مرمي[وإِنْ منكُم إِالَّ وارِدها : شكلت عائشة اآلية، فاست)النار
منكُم إِالَّ وارِدها ؟ فظاهرها أن اجلميع يريدوا ويدخلوا؟ لكن النيب صلى اهللا عليه وسلم بني هلا أن 



ثُم ننجي الَّذين اتقَوا : قني، يقول تعاىلالورود يكون للجميع، ولكن ينجي اهللا تعاىل املؤمنني املت
، كيف ينجيهم؟ هل يدخلوا مث يرجعون منها؟ ال يلزم أم دخلوها، بل كل من جتاوزها ]٧٢:مرمي[

سلمك : لقد أجناك اهللا من النار، يعين: جنا من النار، كل من مر على الصراط حىت انتهى يقال له: يقال
هذا قد جنا، وال يلزم أنه قد دخل فيه مث أخرج، : ا، فكل من سلم من شر يقالمنها، أنقذك من دخوهل

فإن النجاة تستعمل فيمن سلم من العذاب الذي عذب به غريه، وال يلزم أن يكون العذاب قد أصابه، 
] ٣٢:العنكبوت[ امرأَته نحن أَعلَم بِمن فيها لَننجينه وأَهلَه إِالَّ: فقول اهللا تعاىل عن لوط وأهل بيته

وأنت . أنا خنرجه حىت يسلم من العذاب، فال يدخل العذاب وال حيس به، وهكذا النجاة من النار: معناه
وكذلك حكى اهللا عن الذين آمنوا ! رب جنين من عذاب النار! اللهم جننا من النار: دائماً تدعو فتقول

-٨٥:يونس[ونجنا بِرحمتك من الْقَومِ الْكَافرِين * نةً للْقَومِ الظَّالمني ربنا ال تجعلْنا فت: مبوسى، قوهلم
  ثُم ننجي: سلمنا وأنقذنا، فكل من سلم من العذاب فإنه ناجٍ، فهكذا قوله: ، يعين]٨٦

)٣/٢٣٤(  

  

عليها وقد انطفأ هلبها، فال حيسون أم يسلمون من العذاب، وميرون : يعين] ٧٢:مرمي[الَّذين اتقَوا 
  .بشيء من هلبها

  )وإن منكم إال واردها: (اختالف العلماء يف معىن قوله تعاىل
…  

وإِنْ منكُم إِالَّ : واختلف املفسرون يف املراد بالورود املذكور يف قوله تعاىل: [قال املؤلف رمحه اهللا تعاىل
ثُم ننجي الَّذين : أنه املرور على الصراط، قال تعاىل: قوى، ما هو؟ واألظهر واأل]٧١:مرمي[وارِدها 

والذي نفسي : (ويف الصحيح أنه صلى اهللا عليه وسلم قال]. ٧٢:مرمي[اتقَوا ونذَر الظَّالمني فيها جِثياً 
وإِنْ منكُم إِالَّ : أليس اهللا يقول! يا رسول اهللا: ال يلج أحد بايع حتت الشجرة، قالت حفصة فقلت! بيده

ثُم ننجي الَّذين اتقَوا ونذَر الظَّالمني فيها جِثياً : أمل تسمعيه قال: ، فقال]٧١:مرمي[وارِدها 
أشار صلى اهللا عليه وسلم إىل أن ورود النار ال يستلزم دخوهلا، وأن النجاة من الشر ال ]). ٧٢:مرمي[

جناه اهللا : زم انعقاد سببه، فمن طلبه أعداؤه ليهلكوه ومل يتمكنوا منه؛ يقالتستلزم حصوله، بل تستل
فَلَما جاَء أَمرنا نجينا : ، وقال تعاىل]٥٨:هود[ولَما جاَء أَمرنا نجينا هوداً : منهم، وهلذا قال تعاىل

، ومل يكن العذاب أصام، ]٩٤:هود[ينا شعيباً ولَما جاَء أَمرنا نج: ، وقال تعاىل]٦٦:هود[صالحاً 
وكذلك حال . ولكن أصاب غريهم، ولوال ما خصهم اهللا به من أسباب النجاة ألصام ما أصاب أولئك

 الواردين النار ميرون فوقها على الصراط، ثُم ينجي اهللا الَّذين اتقَوا ويذر الظَّالمني فيها جِثياً، فقد بني
وروى احلافظ أبو . أن الورود هو املرور على الصراط: (صلى اهللا عليه وسلم يف حديث جابر املذكور



علم الناس سنيت وإن كرهوا : (قال صلى اهللا عليه وسلم: نصر الوائلي عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال
  ذلك، وإن أحببت أال توقف على الصراط طرفة عني حىت تدخل اجلنة فال حتدثن

)٣/٢٣٥(  

  

، أورده القرطيب، وروى أبو بكر أمحد بن سلمان النجاد عن يعلى بن منية عن )يف دين اهللا حدثاً برأيك
فقد أطفأ نورك ! جز يا مؤمن: تقول النار للمؤمن يوم القيامة: (رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

منكُم إِالَّ وارِدها كَانَ علَى ربك حتماً مقْضياً وإِنْ : -ملا ذكر النار يف سورة مرمي-قول اهللا تعاىل )]. هليب
، ظاهره أن كل الناس واردو النار، فما هذا الورود؟ ورد يف بعض األحاديث قوله صلى اهللا ]٧١:مرمي[

: ، واملراد الورود املذكور يف هذه اآلية، وقوله)من فعل كذا مل يدخل النار إال حتلة القسم: (عليه وسلم
واألصل أن الورود هو اإلتيان . كأن اهللا أقسم بأنكم البد أن تردوها، البد من الورود هلا) حتلة القسم(

جاءت إليها، وأخرب : يعين. وردت اإلبل املياه: إىل الشيء، ومنه تسمية إتيان اإلبل إىل املاء وروداً، يقال
، ]٩٨:هود[دهم النار وبِئْس الْوِرد الْمورود فَأَور: اهللا تعاىل عن آل فرعون أم يردوا يف قوله تعاىل

يف يوم القيامة (فظاهر هذا أنه أدخلهم فيها، فهم وردوا إليها وسقطوا فيها، ويف بعض األحاديث أنه 
كذبتم مل يتخذ اهللا من صاحبة وال ولد، : نعبد عزيراً ابن اهللا، فيقال: ما تعبدون؟ فيقولون: يقال لليهود

أال تردون؟ فيساقون إىل النار فيتساقطون فيها، وكذلك : عطشنا، فيقال! يا رب: تريدون؟ فيقولونماذا 
، فالورود يف هذه اآليات ويف هذه )أال تردون؟ فيساقون إىل النار ويتساقطون فيها: يقال للنصارى

وورود الصاحلني كيف يكون ورود األتقياء وورود األنبياء : إذاً. األحاديث ال شك أنه الوصول إليها
؟ اهللا خياطب الصحابة ]٧١:مرمي[وإِنْ منكُم إِالَّ وارِدها : وورود الصحابة الذين البد أن يردوها

أمراً : ، يعين]٧١:مرمي[وخياطب املؤمنني كلهم بأنه البد أن كالً منكم واردها، كَانَ علَى ربك حتماً 
  ننجي الَّذين اتقَوا ونذَر الظَّالمني فيها جِثياًثُم : حمتوماً البد منه، مث قال تعاىل

)٣/٢٣٦(  

  

، فأخرب أنه ينجي أهل التقوى، ويبقى أهلها الظاملون جاثني فيها، واألشهر أن هذا الورود ]٧٢:مرمي[
جسر منصوب على منت جهنم، أحد من السيف، وأدق : وقد تقدم أن الصراط. هو املرور على الصراط

من الشعرة، مير الناس على هذا اجلسر الذي هو أحد من السيف، وأدق من الشعرة، وكيف ميرون 
عليه؟ ميرون عليه بأعماهلم، فإذا مر املؤمن فإنه بنوره وبإميانه ال حيس حبرارة وال حيس بلهب، ولذلك 

ا هلباً، سيصلَى ناراً ذَات ، والنار أخرب اهللا تعاىل بأن هل)جز يا مؤمن فقد أطفأ نورك هليب: (تقول له النار



أسرع من طرفة : ، فلهيبها ينطفئ من نور املؤمن، مث مير على هذا الصراط كالربق، أي]٣:املسد[لَهبٍ 
العني، ومير بعضهم كالريح املسرعة اليت تسوق السحاب، ومنهم من مير كأجاويد اخليل، اجلواد من 

منهم من ميشي مشياً، ومنهم من يزحف زحفاً؛ فسريهم هو السابق، ومنهم من يعدو عدواً، و: اخليل
أنكم البد أن متروا عليها مروراً : املراد] ٧١:مرمي[وإِنْ منكُم إِالَّ وارِدها : قوله: فإذاً. على قدر أعماهلم

أليس قد : أم يقولون بعدما يدخلون اجلنة: (على الصراط وإن مل حيس ا املؤمنون، ويف بعض اآلثار
مبرور املؤمنني ختمد فال : ، يعين)مررمت عليها وهي خامدة: خرب اهللا أنا نرد النار، أين النار؟ فيقال هلمأ

وأما املنافقون والعصاة وأهل الكبائر فإم خيطفون وهم على . حيسون بلهب، وال حيسون حبرارة أبداً
، )بيت الصراط كالليبإن على جن: (الصراط، وقد أخرب النيب صلى اهللا عليه وسلم يف احلديث

والكالليب هي مجع كلوب، وهو احلديدة احملنية الرأس احملددة، هذه الكالليب مثل شوك السعدان، 
كالليبها كثرية، إال أنه ال يقدر قدرها إال اهللا، ختطف الناس بأعماهلم، فتخطف الرجل، وختطف : يعين

آخره، فمن جنا منها وجاز الصراط اليد، وختطف بعد نصف الطريق، وختطف بعد ثلثه، وختطف عند 
احلمد هللا الذي جناين منك، لقد أعطاين اهللا ما مل يعط : ولو بعد مائة سنة أو حنوها التفت إىل النار وقال

  أحداً من

)٣/٢٣٧(  

  

! خلقه؛ وذلك ألنه جنا من عذاب النار اليت عذاا شديد ومستمر، فرأى أن ذلك سعادة وأي سعادة
إن املؤمنني : (يف حديث عائشة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال! ر بالنجاة قبلهولو أن غريه قد ظف

: ، وقالت]٧١:مرمي[وإِنْ منكُم إِالَّ وارِدها : ، فاستشكلت عائشة اآلية)يدخلون اجلنة وال متسهم النار
وا ويدخلوا؟ لكن النيب صلى اهللا وإِنْ منكُم إِالَّ وارِدها ؟ فظاهرها أن اجلميع يرد: كيف وقد قال اهللا

ثُم ننجي : عليه وسلم بني هلا أن الورود يكون للجميع، ولكن ينجي اهللا تعاىل املؤمنني املتقني، يقول تعاىل
، كيف ينجيهم؟ هل يدخلوا مث يرجعون منها؟ ال يلزم أم دخلوها، بل كل ]٧٢:مرمي[الَّذين اتقَوا 

لقد أجناك اهللا من النار، :  جنا من النار، كل من مر على الصراط حىت انتهى يقال له:من جتاوزها يقال
هذا قد جنا، وال يلزم أنه قد دخل فيه مث أخرج، فإن النجاة تستعمل فيمن : فكل من سلم من شر يقال

وط سلم من العذاب الذي عذب به غريه، وال يلزم أن يكون العذاب قد أصابه، فقول اهللا تعاىل عن ل
أنا خنرجه حىت يسلم : معناه] ٣٢:العنكبوت[نحن أَعلَم بِمن فيها لَننجينه وأَهلَه إِالَّ امرأَته : وأهل بيته

اللهم : وأنت دائماً تدعو فتقول. من العذاب، فال يدخل العذاب وال حيس به، وهكذا النجاة من النار
ربنا ال : وكذلك حكى اهللا عن الذين آمنوا مبوسى، قوهلم! ناررب جنين من عذاب ال! جننا من النار

 نيممِ الظَّاللْقَوةً لنتا فلْنعجت* رِينمِ الْكَافالْقَو نم كتمحا بِرنجنسلمنا : ، يعين]٨٦-٨٥:يونس[و



أم : يعين] ٧٢:مرمي[لَّذين اتقَوا ثُم ننجي ا: وأنقذنا، فكل من سلم من العذاب فإنه ناجٍ، فهكذا قوله
  . ......يسلمون من العذاب، وميرون عليها وقد انطفأ هلبها، فال حيسون بشيء من هلبها

  اإلميان مبيزان األعمال
…  

)٣/٢٣٨(  

  

 ليومِ ونضع الْموازِين الْقسطَ: ونؤمن بامليزان، قال تعاىل: أي: وامليزان: قوله: [قال املؤلف رمحه اهللا
 بِنياسا حكَفَى بِنا وا بِهنيلٍ أَتدرخ نم ةبثْقَالَ حإِنْ كَانَ مئاً ويش فْسن ظْلَمفَال ت ةامي٤٧:األنبياء[الْق[ ،

 فَأُولَئك الَّذين خِسروا ومن خفَّت موازِينه* فَمن ثَقُلَت موازِينه فَأُولَئك هم الْمفْلحونَ : وقال تعاىل
إذا انقضى احلساب : قال العلماء: ، قال القرطيب ]١٠٣-١٠٢:املؤمنون[أَنفُسهم في جهنم خالدونَ 

كان بعده وزن األعمال؛ ألن الوزن للجزاء فينبغي أن يكون بعد احملاسبة، فإن احملاسبة لتقرير األعمال، 
ونضع الْموازِين الْقسطَ ليومِ الْقيامة حيتمل : وقوله: قال. ليكون اجلزاء حبسبهاوالوزن إلظهار مقاديرها، 

أن يكون مث موازين متعددة توزن فيها األعمال، وحيتمل أن يكون املراد املوزونات فجمع باعتبار تنوع 
له كفتان حسيتان مشاهدتان، والذي دلت عليه السنة أن ميزان األعمال . األعمال املوزونة، واهللا أعلم

: مسعت عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنه يقول: روى اإلمام أمحد من حديث أيب عبد الرمحن احلبلي قال
إن اهللا سيخلص رجالً من أميت على رءوس اخلالئق يوم القيامة، : (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

أتنكر من هذا شيئاً؟ أظلمك كتبيت : ، مث يقول لهفينشر عليه تسعة وتسعني سجالً، كل سجل مد البصر
بلى، : فيقول! ال يا رب: ألك عذر أو حسنة؟ فيبادر الرجل فيقول: فيقول! ال يا رب: احلافظون؟ قال

أشهد أن ال إله إال اهللا، وأن (إن لك عندنا حسنة واحدة، ال ظلم عليك اليوم، فتخرج له بطاقة فيها 
إنك ال : ما هذه البطاقة مع هذه السجالت؟ فيقول! يا رب: حضروه، فيقولأ: فيقول) حممداً رسول اهللا

فطاشت السجالت، وثقلت البطاقة، وال : فتوضع السجالت يف كفة، والبطاقة يف كفة، قال: تظلم، قال
  ، وهكذا رواه الترمذي و ابن)يثقل شيء باسم اهللا الرمحن الرحيم

)٣/٢٣٩(  

  

: ويف سياق آخر). وال يثقل مع اسم اهللا شيء: (الليث ، زاد الترمذي ماجة و ابن أيب الدنيا من حديث 
: احلديث، ويف هذا السياق فائدة جليلة...) توضع املوازين يوم القيامة، فيؤتى بالرجل فيوضع يف كفة(

وهي أن العامل يوزن مع عمله، ويشهد له ما روى البخاري عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن رسول اهللا 



إنه ليؤتى الرجل العظيم السمني يوم القيامة ال يزن عند اهللا جناح بعوضة، : ( عليه وسلم قالصلى اهللا
، وروى اإلمام أمحد عن ابن ])١٠٥:الكهف[فَال نقيم لَهم يوم الْقيامة وزناً : اقرءوا إن شئتم: وقال

فجعلت الريح تدفعه فضحك القوم أنه كان جيتين سواكاً من األراك، وكان دقيق الساقني، : (مسعود 
: من دقة ساقيه، فقال! يا نيب اهللا: مم تضحكون؟ قالوا: منه، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

نؤمن مبا أخرب اهللا من امليزان يف سورة األعراف بقوله )] هلما أثقل يف امليزان من أحد! والذي نفسي بيده
ومن خفَّت موازِينه فَأُولَئك *  فَمن ثَقُلَت موازِينه فَأُولَئك هم الْمفْلحونَ والْوزنُ يومئذ الْحق: تعاىل

 مهوا أَنفُسِسرخ ينمِ : ، وكذلك يف سورة األنبياء]٩-٨:األعراف[الَّذويطَ لسالْق ازِينوالْم عضنو
ش فْسن ظْلَمفَال ت ةاميئاً الْقوكذلك يقول اهللا تعاىل يف سورة املؤمنون]٤٧:األنبياء[ي ، : ثَقُلَت نفَم

ومن خفَّت موازِينه فَأُولَئك الَّذين خِسروا أَنفُسهم في جهنم خالدونَ * موازِينه فَأُولَئك هم الْمفْلحونَ 
وأَما من * فَهو في عيشة راضية * فَأَما من ثَقُلَت موازِينه : عةويف سورة القار]. ١٠٣-١٠٢:املؤمنون[

 هازِينوم فَّتةٌ * خاوِيه هوغري ذلك من اآليات واألحاديث فيها ذكر امليزان، مثل ]٩-٦:القارعة[فَأُم ،
  : يف امليزان، حبيبتان إىل الرمحنكلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان: (قوله صلى اهللا عليه وسلم

)٣/٢٤٠(  

  

الطهور شطر : (ويف صحيح مسلم قوله صلى اهللا عليه وسلم) سبحان اهللا وحبمده، سبحان اهللا العظيم
متأل امليزان، وهذا يدل على أن الكلمات أيضاً ) احلمد هللا(كلمة : أي) اإلميان، واحلمد هللا متأل امليزان
   .......توزن، وغري ذلك من األدلة

  إنكار املعتزلة للميزان
…  

ال حيتاج إىل امليزان إال البقالون، واهللا تعاىل ليس حباجة إىل أن : أنكرت املعتزلة امليزان يف اآلخرة، وقالوا
العدل، : ونضع الْموازِين يعين: يزن وينصب امليزان، وفسروا امليزان يف هذه اآليات بأنه العدل، فقوله

وال شك أن هذا إنكار خلرب اهللا وخلرب رسوله، فاهللا . جنح عندما يعدل بني الناس: زِينه يعينثَقُلَت موا
تعاىل ينصب املوازين ويظهرها حىت ال يكون هناك ظلم؛ وألجل ذلك أخرب تعاىل أن هذه املوازين يوزن 

 الْقسطَ ليومِ الْقيامة فَال تظْلَم ونضع الْموازِين: فيها القليل والكثري، ففي هذه اآلية يف سورة األنبياء
فأخرب أم ال يظلمون مبثقال خردلة، ] ٤٧:األنبياء[نفْس شيئًا وإِنْ كَانَ مثْقَالَ حبة من خردلٍ أَتينا بِها 

ومن *  خيراً يره فَمن يعملْ مثْقَالَ ذَرة: كذلك يقول تعاىل. شجر حبه أصغر من حب الدخن: واخلردل
أنه سبحانه حيضر األعمال صغريها : أي: الوزن: مبعىن: املثقال] ٨-٧:الزلزلة[يعملْ مثْقَالَ ذَرة شراً يره 

وكبريها، حسنها وسيئها، وتوزن حىت مثاقيل الذر، فهذه املوازين حقيقة، وقد وردت يف هذه اآلية 



: ، ومل يقل]٤٧:األنبياء[ميزانه، ونضع الْموازِين : ، ومل يقل]٨:األعراف[ثَقُلَت موازِينه : باجلمع
  .امليزان، فدل على أن هناك عدداً، وأا موازين كثرية، يوزن هلذا ويوزن هلذا

  اختالف العلماء يف املوزون
…  

)٣/٢٤١(  

  

 هي األعمال، ولو كانت أن الذي يوزن: القول األول: اختلفوا يف املوزون ما هو على ثالثة أقوال
ليس هلا ) احلمد هللا(أعراضاً فيقلبها اهللا تعاىل أجساماً مث توزن؛ ألن األعراض ليس هلا جرم، مثالً كلمة 

فهي عرض، وكذلك الصالة، فالصالة قد أخرب النيب صلى اهللا عليه سلم بأا تتجسد ! جرم حىت توزن؟
: هلا نور، وتفتح هلا أبواب السماء، وتقولإذا صلى الرجل فأحسن صالته صعدت إىل السماء و(

حفظك اهللا كما حفظتين، وإذا صلى وأساء صالته صعدت إىل السماء وهلا ظلمة، وتغلق دوا أبواب 
). ضيعك اهللا كما ضيعتين، وتلف كما يلف الثوب اخلَلق، ويضرب ا وجه صاحبها: السماء، فتقول

هي عرض، ولكن اهللا تعاىل يقلب األعمال أجساماً، هل حنن نبصر الصالة إذا صعدت؟ ال نبصرها ف
فصيامك يكون جسماً وجرماً، وصلواتك وقراءتك وأذكارك وأدعيتك يقلبها اهللا أجساماً كما أن هذه 

اخلشبة جسم، وهذه السارية جسم هلا جرم وهلا وزن، ولكن الكالم ليس له جرم، ولكن يقلبه اهللا 
كلمتان خفيفتان على : (، ويقول)احلمد هللا متأل امليزان: (ثفيجعله ذا جرم، فلذلك يقول يف احلدي

: توزن، يعين) سبحان اهللا وحبمده(يدل على أن كلمة ) ثقيلتان: (، وقوله)اللسان، ثقيلتان يف امليزان
. جيعلها اهللا جرماً، وال يستعصي وال خيرج عن قدرة اهللا شيء، فهو قادر أن يقلب األعراض أجساماً

ن الذي يوزن هو الصحف، وتثقل الصحف وختف بسبب ما كتب فيها، ودل على ذلك أ: القول الثاين
 -تسعة وتسعني سجالً-احلديث الذي مر بنا، فإن هذا رجل كتبت عليه املالئكة سيئات كثرية 

سجل يف : هو الصحيفة اليت يكتب فيها كالسجالت اليت عند القضاة متأل بالقضايا، يقال: والسجل
هذه السجالت تطوى طيا، مث إذا نشرت كانت مد البصر، فكان له تسعة .. ذاالسجل رقم ك.. كذا

هل تنكر شيئاً من هذا؟ فال : وتسعون سجالً كلها سيئات، فلما وقف على هذه السجالت سأله اهللا
هل ظلمك الكرام الكاتبون احلفظة، وكتبوا عليك ما مل تقل؟ ال يستطيع أن ينكر، وال : ينكر، يقول

  :يقول

)٣/٢٤٢(  

  



هل لك عذر؟ ما له عذر، هل لك حسنة تقابل هذه السجالت ومتحوها، إِنَّ الْحسنات : ظلموين، يقول
 ئَاتيالس نبذْهوكأنه أيس من النجاة، . ال، ليس يل حسنات: ؟ فينبهر وينبهت ويقول] ١١٤:هود[ي

دونت عليه وال يستطيع أن ينكرها، وأيقن بالعذاب؛ لكثرة ما كتب عليه، فإنه رأى هذه السيئات اليت 
مالِ هذَا الْكتابِ ال يغادر صغريةً وال كَبِريةً إِالَّ أَحصاها ووجدوا ما : كما أخرب اهللا عنهم أم يقولون

عملَت من سوٍء تود ، يوم تجِد كُلُّ نفْسٍ ما عملَت من خيرٍ محضراً وما ]٤٩:الكهف[عملُوا حاضراً 
بلى لك عندنا حسنة واحدة، خترج له هذه : ، فيقول اهللا]٣٠:آل عمران[لَو أَنَّ بينها وبينه أَمداً بعيداً 

، )ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا: ( مكتوب فيها-الورقة الصغرية مثل الكف أو حنوه:  والبطاقة-البطاقة 
ق، قاهلا عن عقيدة، قاهلا عن يقني، وختمت ا أيامه، وختمت ا أعماله، وخرج من ولكن قاهلا عن صد

الدنيا وهو على هذه احلسنة اليت أثرت فيه ويف قلبه، فلما رأى هذه البطاقة استصغرها بالنسبة إىل هذه 
، ونصب إنك ال تظلم: ما هذه البطاقة مع هذه السجالت؟ فاهللا تعاىل يقول: السيئات الكثرية، فقال

-امليزان الذي له كفتان، وجعلت البطاقة يف كفة، وجعلت تلك السجالت يف كفة، فعند ذلك طاشت 
.  السجالت وثقلت البطاقة، وال يثقل مع اسم اهللا شيء، فكان ذلك سبباً يف سعادته-خفت: يعين

يقولوها عن يقني، ومل ومعلوم أن كثرياً من الذين يقولوا قد يعذبون وقد ختف موازينهم؛ وذلك ألم مل 
تؤثر يف عقائدهم، ومل تصدر عن قلب مصدق ا؛ فألجل ذلك ختف موازينهم، أما هذا فقد قاهلا عن 
علم وعن يقني وعن إخالص وعن معرفة وعن تقبل؛ فأثرت يف قلبه، ووقعت موقعاً فثقلت موازينه 

أن العامل نفسه : القول الثالث. فسعد، ويصدق عليه أنه من الذين ثقلت موازينه فهو يف عيشة راضية
  يوزن، فالرجل نفسه يوزن، ويثقل إذا كان

)٣/٢٤٣(  

  

قلبه ممتلئاً إمياناً، وخيف إذا كان قليل اإلميان، واستدل على ذلك ذه اآلية الكرمية يف آخر سورة 
، وإن كانت حمتملة أن ]١٠٥:الكهف[فَال نقيم لَهم يوم الْقيامة وزناً : الكهف، وهي قول اهللا تعاىل

ال نقيم هلم قدراً، ولكن ظاهرها أم يوزنون، ولكن ال يكون هلم وزن ظاهر، ويؤيد هذا احلديث : املراد
لو وزن كان )  ال يزن عند اهللا جناح بعوضة-األكول الشروب-جياء بالرجل العظيم السمني (الذي فيه 

وزن، وأنه يثقل إذا كان تقياً كما يف قصة ابن وهذا دليل على أن العامل ي. أخف من جناح البعوضة
مسعود رضي اهللا عنه حني صعد مرة على شجرة األراك ليقطع منها سواكاً، وملا صعد رآه بعض 

: الصحابة وعجبوا من دقة ساقية، فجعلوا يضحكون من دقة ساقيه، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم
ى أن العامل نفسه يوزن؛ فيثقل إذا كان من أهل السعادة، ، فدل عل)هلما يف امليزان أثقل من جبل أحد(

وقد ذكر الشارح أن الوزن بعد احلساب، يبدأ أوالً باحلساب؛ وذلك . وخيف إذا كان من أهل الشقاوة



حاسب نفسك، هذه صحائفك، هذه حسنة وهذه سيئة قابل بينهما، وبعدما حياسب ويقر مبا : بأن يقال
 هذه األعمال حىت يعرف مقدارها، وحىت حيقق يف أمرها، وإذا وزنت عرف له ومبا عليه، بعد ذلك توزن

من يستحق أن يكون سعيداً لكون حسناته ثقيلة، ومن يكون خبالف ذلك؛ ألن احلساب إمنا هو لتمييز 
احلسنات من السيئات، ولكن امليزان مييز احلسنات، فتكون احلسنات كثرية وخفيفة، وتكون قليلة 

لبطاقة، قد يكون هناك إنسان له أذكار وأوراد وأدعية وقراءات كثرية، ولكنها وثقيلة، كصاحب ا
  .خفيفة، وآخر أذكاره قليلة، ولكنها ثقيلة؛ بسبب صدورها عن اإلميان الراسخ املتمكن يف القلب

  جتسد األعمال ووزا يوم القيامة
…  

)٣/٢٤٤(  

  

ل أنفسها، كما يف صحيح مسلم عن أيب مالك بوزن األعما: وقد وردت األحاديث أيضاً: [قال رمحه اهللا
، ..)الطهور شطر اإلميان، واحلمد هللا متأل امليزان: (األشعري قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

كلمتان خفيفتان على : ( قوله صلى اهللا عليه وسلم-وهو خامتة البخاري -احلديث، ويف الصحيحني 
وروى احلافظ ). سبحان اهللا وحبمده، سبحان اهللا العظيم: امليزاناللسان، حبيبتان إىل الرمحن، ثقيلتان يف 

يؤتى بابن آدم : (أبو بكر البيهقي عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
يوم القيامة فيوقف بني كفيت امليزان، ويوكل به ملك، فإن ثقل ميزانه نادى امللك بصوت يسمع 

: سعادة ال يشقى بعدها أبداً، وإن خف ميزانه نادى امللك بصوت يسمع اخلالئقسعد فالن : اخلالئق
األعمال أعراض ال تقبل : فال يلتفت إىل ملحد معاند يقول). شقي فالن شقاوة ال يسعد بعدها أبداً

الوزن، وإمنا يقبل الوزن األجسام، فإن اهللا يقلب األعراض أجساماً كما تقدم، وكما روى اإلمام أمحد 
يؤتى باملوت كبشاً أغرب، فيوقف : (ن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالع

فيشرئبون وينظرون، ! يا أهل النار: فيشرئبون وينظرون، ويقال! يا أهل اجلنة: بني اجلنة والنار، فيقال
فثبت وزن األعمال . عناه، ورواه البخاري مب)خلود ال موت: ويرون أن قد جاء الفرج، فيذبح، ويقال

والعامل وصحائف األعمال، وثبت أن امليزان له كفتان، واهللا تعاىل أعلم مبا وراء ذلك من الكيفيات، 
من ! فعلينا اإلميان بالغيب كما أخربنا الصادق صلى اهللا عليه وسلم من غري زيادة وال نقصان، ويا خيبة

 الشارع خلفاء احلكمة عليه، ويقدح يف النصوص ينفي وضع املوازين القسط ليوم القيامة كما أخرب
ال حيتاج إىل امليزان إال البقال والفوال، وما أحراه بأن يكون من الذين ال يقيم اهللا هلم يوم القيامة : بقوله
ولو مل يكن من احلكمة يف وزن األعمال إال ظهور عدله سبحانه جلميع عباده، فال أحد أحب إليه . وزناً

  ؛ من أجلالعذر من اهللا
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ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، فكيف ووراء ذلك من احلكم ما ال اطالع لنا عليه؟ فتأمل قول 
إِني جاعلٌ في اَألرضِ خليفَةً قَالُوا أَتجعلُ فيها من يفِْسد فيها ويسفك الدماَء : املالئكة ملا قال اهللا هلم

بسن نحنونَ ولَمعا ال تم لَمي أَعقَالَ إِن لَك سقَدنو كدمبِح وقال تعاىل]٣٠:البقرة[ح ، : نم ميتا أُوتمو
أن احلوض قبل : وقد تقدم عند ذكر احلوض كالم القرطيب رمحه اهللا]. ٨٥:اإلسراء[الْعلْمِ إِالَّ قَليالً 

أن املؤمنني إذا عربوا الصراط وقفوا على قنطرة بني : (يحنيامليزان والصراط بعد امليزان، ففي الصح
، وجعل القرطيب يف )اجلنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن هلم يف دخول اجلنة

]. التذكرة هذه القنطرة صراطاً ثانياً للمؤمنني خاصة، وليس يسقط منه أحد يف النار، واهللا تعاىل أعلم
أن األعمال جتسد، وأا توزن ولو كانت أعراضاً، فاهللا تعاىل قادر على أن يقلب : ألقوالتقدم أن من ا

األعراض أجساداً كما يشاء، فيقلب التسبيح والتكبري والقراءة أجساداً وأجراماً يكون هلا ثقل ويكون 
وأا توزن، هلا وزن، وقد دلت على ذلك السنة، فاألحاديث اليت تقدمت دالة على أن األعمال جتسد، 

وتقدم أن املعتزلة أنكروا . وأن اهللا ال يستعصي عليه أن يقلب هذه األعراض وجيعل هلا جرماً خيف ويثقل
امليزان الذي ينصب يوم القيامة مع وروده يف اآليات الصرحية واألحاديث الصحيحة، ومع ذلك 

، وأنكروا أن يكون امليزان -وهلمتعاىل اهللا عن ق-ال حيتاج إىل امليزان إال البقال والفوال : يقولون
إم حريون أن ختف موازينهم، وال شك أن يف : حقيقياً، فلذلك رد عليهم الشارح، وأنكر قوهلم وقال

ونضع : جعل هذه املوازين حكماً عظيمة، ولو مل يكن فيها إال العدل؛ ولذلك وصفها اهللا تعاىل بالقسط
املوازين العادلة إذا نصب امليزان وحضر املوزون، : العدل، يعين): أي(، ]٤٧:األنبياء[الْموازِين الْقسطَ 

  احضر وزن: يقال
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سعد فالن سعادة ال يشقى بعدها أبداً، وإذا خف ميزانه : أعمالك، فإذا رجح ميزانه نادى ذلك امللك
السيئات عومل بعد شقي فالن شقاوة ال يسعد بعدها أبداً، وإذا تساوت احلسنات و: نادى ذلك امللك

  .ذلك مبا يستحقه، بأن يعذب بقدر سيئاته، مث خيرج إذا كان من أهل التوحيد أو حنو ذلك مما يشاؤه اهللا
  امليزان بعد احلساب

…  
مسعنا أن أول شيء احلساب، مث بعده امليزان، مث بعده الصراط، مث بعده القنطرة، مث دخول اجلنة، أما أهل 

 حسنات هلم فال حياسبون؛ ألم ال حسنات هلم، وإذا كان هلم حسنات فإم النار من الكفار الذين ال



حاسبوا أنفسكم، مث بعدما يعرفون احلسنات : فأول شيء تعرض األعمال، ويقال. قد استوفوها يف الدنيا
والسيئات تنصب املوازين، فيعرفون خفة احلسنات أو ثقلها، وحنو ذلك، مث بعد ذلك ينصب الصراط 

مث بعدما .  فيخدش من خيدش، ويسلم من يسلم-هذا إذا كان هلم حسنات وسيئات- فيسلكونه
يسلمون ويعربون الصراط يوقفون على قنطرة بني اجلنة والنار، وهذه القنطرة حياسبون فيها عن مظامل 
كانت بينهم، فإذا كان عندك مظلمة جوزيت ا، فيؤخذ من حسناتك، وإذا كان لك حق أخذته، فإذا 

ونزعنا ما في صدورِهم من : ونقوا أذن هلم يف دخول اجلنة؛ ألنه ال يدخل اجلنة أحد ويف قلبه غلهذبوا 
، فال يدخلون اجلنة إال بعد التنقية وبعد التصفية، وبعد أن يكونوا متحابني ليس ]٤٣:األعراف[غلٍّ 

  .بينهم إحن وال بغضاء، وايتهم دخول اجلنة إىل األبد
  ]٦٦[يدة الطحاوية شرح العق

من عقيدة أهل السنة واجلماعة اإلميان بأن اجلنة والنار خملوقتان، وأما أبديتان ال تفنيان، وخالف يف 
  .ذلك املعتزلة وغريهم من الفرق الضالة، وقد بني العلماء أدلة أهل السنة وأجابوا عن شبهات املخالفني

  يامةمثرة اإلميان بامليزان وغريه مما يكون يوم الق
…  
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من أركان اإلميان اإلميان باليوم اآلخر، وهو البعث بعد املوت، وما يكون يف يوم القيامة من األهوال 
واحلساب واجلزاء على األعمال، والعرض واملناقشة، ونصب املوازين، وتفريق الدواوين، وأخذ 

 والورود على نار جهنم، الصحف والكتب باألميان أو بالشمائل، ونصب الصراط على منت جهنم،
والوقوف يف ذلك اليوم الطويل، والشفاعة اليت ثبتت لألنبياء وللرسل ولنبينا صلى اهللا عليه وسلم، وما 

إىل أن يستقر أهل اجلنة يف دار النعيم، وأهل النار يف اجلحيم، ويبقى يف النار من حكم عليه .. بعد ذلك
وتفاصيل ذلك مذكورة يف كتاب اهللا سبحانه وتعاىل، ويف باخللود، ويدخل اجلنة من حكم له باخللود، 

وأهل السنة يؤمنون بذلك على ما جاء يف النصوص، ويصدقون بتلك . سنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم
النصوص، ويعتقدون أا حق وصدق؛ ألا كالم اهللا، وكالم أعرف اخللق باهللا، وهو الرسول صلى اهللا 

 اهلوى، إن هو إال وحي يوحى، وحيملون ذلك كله على أنه حقيقة ال لبس عليه وسلم الذي ال ينطق عن
فيه وال تأويل، وال نفي لشيء مما دلت عليه تلك النصوص، ويردون على من أنكر البعث اجلسماين 
كالفالسفة، وعلى من أنكر النعيم والعذاب يف اآلخرة كالباطنية، فهم ينكرون عليهم ويعتقدون أن 

من آمن بتفاصيل يوم . ر اليهود والنصارى، ولو تسموا بأم من أهل اإلسالمكفرهم أشد من كف
القيامة وما يكون يف ذلك اليوم؛ فإنه بال شك يستعد لذلك اللقاء، ويظهر عليه أثره يف أعماله، ويف 



نت سريته ويف جه، وكلما كان اإلنسان أشد يقيناً وأشد إمياناً كان أشد استعداداً وتأهباً، وهكذا كا
حال املؤمنني الصادقني يف إميام، فإميام حيملهم على أن يستعدوا للموت، ويستعدوا للجزاء، 

ويستعدوا للقاء رم، ويعملوا العمل الصاحل الذي ينجون به، ويكونون به من أهل السعادة ومن أهل 
ه يف ذلك اليوم؛ ألنه إنك متوت يف هذا اليوم، مل يكن هناك عمل يزداد ب: الفالح، حىت لو قيل ألحدهم

  علم املؤمن بأن املوت. مل يضيع حلظة من حلظاته يف غري طاعة

)٣/٢٤٨(  

  

البد وأن يرتل، وأنه قد يأيت فجأة على غري موعد، وعلم أن بعد املوت حساباً، وعذاباً أو ثواباً، وعلم 
ا يف طاعة اهللا، هكذا كان أن بعد املوت بعثاً ونشوراً وجنة أو ناراً، فصارت كل دقيقة متر عليه يشغله

آمنا، ولكن يقولونه باللسان، وقلوم كأا غري مصدقة؛ : أما املفرطون الذين يقولون. أولياء اهللا املتقون
فإم ال يستعدون، فهؤالء إميام ضعيف، ألسنتهم تصف، وقلوم تعرف، وأعماهلم ختالف، ذلك بأن 

ن تردد، أو كان يقينهم قد أتاه ما يضعفه من الشهوات، إميام وتصديقهم مل يكن عن يقني أو كان ع
وزينة الدنيا، والركون إليها، وحمبة التوسع يف امللذات، وعدم استحضار املوت، وعدم استحضار ما بعد 
املوت، فكان ذلك حامالً على كثرة الغفلة، واالماك يف لذة الدنيا، وعدم التفكر يف عاقبة هذه امللذات 

م التفريق بني احلالل منها واحلرام، فحصل ما حصل منهم من التفريط، فجاءهم أمر والشهوات، وعد
يا حسرتا علَى ما فَرطْت في جنبِ : اهللا بغتة وهم ال يشعرون، فندموا حني ال ينفع الندم، ويقول أحدهم

 رِيناخالس نلَم تإِنْ كُنو نفسنا ونتفقد إخواننا، فإذا رأينا الذي فعلينا أن نتفقد أ]. ٥٦:الزمر[اللَّه
هذا صادق اإلميان باآلخرة، هذا مؤمن حقاً، هذا ممن استعد للقاء : شغل وقته كله بأعمال اآلخرة، قلنا

هذا قليل االهتمام، هذا ضعيف : ربه، وإذا رأيناه ضعيف اإلميان، ضعيف األعمال، قليل االهتمام، قلنا
نه قوياً ملا فرط يف أيامه، وملا تناسى لقاء ربه، فنثبت األول وحنثه على اإلميان باآلخرة، ولو كان إميا

االستعداد والزيادة؛ وحنذر الثاين وخنوفه من أن يفجأه األجل وهو على هذا التفريط واإلمهال، وبذلك 
  . ......نكون مجيعاً من املؤمنني بالدار اآلخرة

  اإلميان باجلنة والنار
…  

)٣/٢٤٩(  

  



واجلنة والنار خملوقتان، ال تفنيان أبداً وال تبيدان، فإن اهللا تعاىل خلق : (قوله: [محه اهللا تعاىلقال املؤلف ر
اجلنة والنار قبل اخللق وخلق هلما أهالً، فمن شاء منهم إىل اجلنة فضالً منه، ومن شاء منهم إىل النار 

أما ). الشر مقدران على العبادعدالً منه، وكل يعمل ملا قد فرغ له، وصائر إىل ما خلق له، واخلري و
اتفق أهل السنة على أن اجلنة والنار خملوقتان موجودتان اآلن، ومل يزل ) إن اجلنة والنار خملوقتان: (قوله

بل ينشئهما اهللا يوم : على ذلك أهل السنة، حىت نبغت نابغة من املعتزلة والقدرية فأنكرت، وقالت
الذي وضعوا به شريعة ملا يفعله اهللا، وأنه ينبغي أن يفعل القيامة، ومحلهم على ذلك أصلهم الفاسد 

وال ينبغي له أن يفعل كذا، وقاسوه على خلقه يف أفعاهلم، فهم مشبهة يف األفعال، ودخل التجهم .. كذا
خلق اجلنة قبل اجلزاء عبث؛ ألا تصري معطلة مدداً متطاولة، : فيهم، وصاروا مع ذلك معطلة، وقالوا

ص ما خالف هذه الشريعة الباطلة اليت وضعوها للرب تعاىل، وحرفوا النصوص عن فردوا من النصو
أُعدت : فمن نصوص الكتاب قوله تعاىل عن اجلنة. مواضعها، وضللوا وبدعوا من خالف شريعتهم

 نيقتلْم١٣٣:آل عمران[ل[وقوله تعاىل ، : هلسرو وا بِاللَّهنآم ينلَّذل تدأُع]وعن النار ]٢١:ديداحل ،
للْطَّاغني مآباً * إِنَّ جهنم كَانت مرصاداً : ، وقوله تعاىل]٢٤:البقرة[أُعدت للْكَافرِين : قوله تعاىل

وى عندها جنةُ الْمأْ* عند سدرة الْمنتهى * ولَقَد رآه نزلَةً أُخرى : ، وقال تعاىل]٢٢-٢١:النبأ[
، وقد رأى النيب صلى اهللا عليه وسلم سدرة املنتهى، ورأى عندها جنة املأوى كما يف ]١٥-١٣:النجم[

مث انطلق يب جربيل حىت أتى : (الصحيحني من حديث أنس رضي اهللا عنه يف قصة اإلسراء، ويف آخره
ادب اللؤلؤ، وإذا تراا مث دخلت اجلنة فإذا فيها جن: سدرة املنتهى، فغشيها ألوان ال أدري ما هي، قال

  ويف الصحيحني من). املسك

)٣/٢٥٠(  

  

إن أحدكم إذا مات : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: (حديث عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما
عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل اجلنة فمن أهل اجلنة، وإن كان من أهل النار فمن 

، وتقدم حديث الرباء بن عازب رضي اهللا عنه، )هذا مقعدك حىت يبعثك اهللا يوم القيامة: أهل النار، يقال
: أن صدق عبدي، فأفرشوه من اجلنة، وافتحوا له باباً إىل اجلنة، قال: ينادي مناد من السماء: (وفيه

  ]. ......، وتقدم حديث أنس مبعىن حديث الرباء رضي اهللا عنه)فيأتيه من روحها وطيبها
  عىن اجلنةم

…  

)٣/٢٥١(  

  



يصدر الناس بعد املوقف يوم القيامة إىل دار اجلزاء، وجزاء احملسنني جنات النعيم، وجزاء الكافرين نار 
البستان الذي جيمع اخلضرة والزهور واألار والثمار والظالل واألشجار : اجلحيم، واجلنة يف األصل هي

ل جنة؛ ألنه جين من بداخله ويستره، ومنه قول اهللا والنضرة والبهجة والسرور؛ فهذا يسمى يف األص
: أصحاب البستان، ومنه قوله تعاىل: يعين] ١٧:القلم[إِنا بلَوناهم كَما بلَونا أَصحاب الْجنة : تعاىل

كلْتا * ا بينهما زرعا بستانني من أعناب، وجعلْن: أي] ٣٢:الكهف[وجعلْنا َألحدهما جنتينِ من أَعنابٍ 
هي البساتني اليت تبهج وتفرح من دخلها، : فاجلنة يف الدنيا]. ٣٣-٣٢:الكهف[الْجنتينِ آتت أُكُلَها 

ومسيت دار النعيم ذا االسم؛ ألن فيها ما ال عني رأت، وال أذن مسعت، وال خطر على قلب بشر، فقد 
فيهِما عينان تجرِيان ] ٥٠:الرمحن[فيهِما من كُلِّ فَاكهة زوجان : ه تعاىلذكر اهللا ما يف اجلنان مثل قول

فيها أَنهار من ماٍء غَيرِ آسنٍ وأَنهار : وقوله تعاىل] ٦٨:الرمحن[فيهِما فَاكهةٌ ونخلٌ ورمانٌ ] ٥٠:الرمحن[
مطَع ريغتي نٍ لَملَب نكُلِّ م نا ميهف ملَهى وفصلٍ مسع نم ارهأَنو ارِبِنيلشل رٍ لَذَّةمخ نم ارهأَنو ه

 اتروكما يف قوله تعاىل]١٥:حممد[الثَّم ، : نا مزِقْني رذَا الَّذقاً قَالُوا هرِز ةرثَم نا مهنزِقُوا ما ركُلَّم
: ، وقوله]٥٧:النساء[وندخلُهم ظال ظَليالً : ، وكما يف قوله تعاىل]٢٥:البقرة[ه متشابِهاً قَبلُ وأُتوا بِ

 نيلَذُّ اَألعتو اَألنفُس هِيهتشا تا ميهفوكذلك قوله تعاىل]٧١:الزخرف[و ، : ملَه يفا أُخم فْسن لَمعفَال ت
وغري ذلك من اآليات الدالة داللة واضحة على أن هذه اجلنة مشتملة ]. ١٧:دةالسج[من قُرة أَعينٍ 
  على ما جيلب

)٣/٢٥٢(  

  

السرور واحلبور، وأن فيها اجلزاء األوىف، وأن فيها النعيم الذي ما بعده نعيم، وأن أهلها يغتبطون 
، وكذلك ]٣٤:فاطر[نَ إِنَّ ربنا لَغفُور شكُور الْحمد للَّه الَّذي أَذْهب عنا الْحز: مبقامهم فيها، ويقولون

الْحمد للَّه الَّذي صدقَنا وعده وأَورثَنا اَألرض نتبوأُ من الْجنة حيثُ نشاُء فَنِعم أَجر الْعاملني : يقولون
  ].٧٤:الزمر[

  أمساء النار وصفتها
…  

)٣/٢٥٣(  

  

نار تلظى، نار موقدة، نار حامية، ذكر اهللا هلا عدة أمساء، وذكر أا لَها سبعةُ أَبوابٍ لكُلِّ اجلحيم هي 
 ومقْسٌء مزج مهنابٍ ملظى، واحلطمة، : وأخذ العلماء هلا سبعة أمساء من اآليات]. ٤٤:احلجر[ب



. رآن، وكلها دالة على شدة احلرارةوجهنم، واجلحيم، وسقر، والسعري، واهلاوية؛ وكلها موجودة يف الق
: وقد أخرب اهللا تعاىل بشدة العذاب فيها، وأم كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غريها، وقال
عس ماهنزِد تبا خكُلَّم منهج ماهأْواً ممصكْماً وبياً ومع هِموهجلَى وع ةاميالْق موي مهرشحنرياً و

وقُودها الناس والْحجارةُ : ، كلما خبت النار وانطفأت زِيد يف حرها، وقال]٩٧:اإلسراء[
مطبقة، وغري : يعين] ٨-٧:اهلمزة[إِنها علَيهِم موصدةٌ * الَّتي تطَّلع علَى اَألفْئدة : ، وقال]٢٤:البقرة[

: شك أنه عندما يذكر اهللا اجلنة يشوق إليها، وكأنه يقولوال . ذلك من أنواع العذاب الذي ذكره اهللا
اطلبوها باألعمال الصاحلة، فهذا نعيمها وهذه صفتها، وأيها املؤمنون ! أيها املؤمنون باجلنة املصدقون ا

وأيها ! احذروها وابتعدوا عنها، فهذه حرارا، وهذا عذاا، وأيها املفرطون! بالنار واملصدقون ا
 هذا عذابكم أفال تتبون؟ أفال تندمون وتبتعدون عن األعمال السيئة اليت جتعلكم من أهل !الكافرون

والنار يف األصل هي . ذلك العذاب؟ وهكذا ذكر اهللا هذا العذاب وهذا الثواب، ومسى دار الكفار بالنار
] ٧١:الواقعة[ النار الَّتي تورونَ أَفَرأَيتم: هذه النار اليت نوقدها يف الدنيا، واليت ننتفع ا، قال اهللا تعاىل

نحن جعلْناها تذْكرةً * تقدحوا حىت تشتعل وتتقد، أَأَنتم أَنشأْتم شجرتها أَم نحن الْمنشئُونَ : يعين
عذاب ، وقد مسى ذلك ال]٧٣:الواقعة[تذكرة بالنار األخرى، ومتاعاً للْمقْوِين ] ٧٣-٧٢:الواقعة[

  ناراً؛ ألن فيه ناراً تشتعل وتتقد، وقُودها

)٣/٢٥٤(  

  

وال شك أن اهللا ذكر اجلنة وذكر النار كثرياً يف القرآن؛ ألجل أن ]. ٦:التحرمي[الناس والْحجارةُ 
  .يرغب اهللا يف دار الثواب، وحيذر من دار العقاب
  اعتقاد أهل السنة أن اجلنة والنار موجودتان اآلن

…  
 عقيدة أهل السنة أن اجلنة والنار موجودتان اآلن، وإن كنا ال نعلم جهتها وال مكاا، فإن علمنا من

قاصر، ما حنيط إال باألرض ومبا على األرض، ولكن اجلهات كثرية ال يعلمها إال اهللا، ففي يوم القيامة 
جتيء املالئكة جبهنم، : (، وذكر يف احلديث]٢٣:الفجر[وجِيَء يومئذ بِجهنم : جياء جبهنم، قال اهللا تعاىل

، أولئك املالئكة قد يكون أحدهم قادراً )وهلا سبعون ألف زمام، مع كل زمام سبعون ألف ملك جيروا
فإخبار اهللا تعاىل بأنه جياء ا يف ! على قلع اجلبال وجرها بإذن اهللا، ومع ذلك هذا عددهم، فما مقدارها؟

وكذلك اجلنة موجودة أيضاً، وتربز يوم القيامة، يقول اهللا تعاىل. ا موجودةيوم القيامة، دليل على أ :
 نيقتلْمةُ لنالْج فَتلأُزو * اوِينلْغل يمحالْج تزربقربت : ، فأزلفت؛ معناه]٩١-٩٠:الشعراء[و

وأظهرت . نة دار املتقنيهذه اجل: وأظهرت، وال شك أن هذا دليل على أا موجودة وأا تربز، ويقال



 اوِينلْغل يمحالْج تزربا موجودة ]٩١:الشعراء[النار ألهلها، ووال شك أن إبرازها دليل على أ ،
هيئت : أي] ١٣٣:آل عمران[أُعدت للْمتقني : اآلن، وكذلك اآليات اليت مسعنا، مثل قول اهللا تعاىل

هيئت هلم، وهذا دليل على أا : ، أي]٢٤:البقرة[عدت للْكَافرِين أُ: فهي معدة هلم، وقال يف النار
عندها * عند سدرة الْمنتهى : وكذلك قوله يف اجلنة يف سورة النجم. موجودة، وأا قد أعدت ألهلها

هللا، فهي موجودة دليل على أن اجلنة فوق السماء السابعة حيث يشاء ا] ١٥-١٤:النجم[جنةُ الْمأْوى 
  وسارِعوا إِلَى مغفرة من ربكُم وجنة عرضها السموات: اآلن، وذكر اهللا سعتها يف قوله

)٣/٢٥٥(  

  

 نيقتلْمل تدأُع ضاَألروتقدمت . هيئت هلم: أي) أعدت(، فهذه صفتها، ومعىن ]١٣٣:آل عمران[و
افتحوا له باباً إىل اجلنة، فيأته من : (نة موجودة، وأنه يقال للعبد يف قربهاألحاديث اليت فيها أن اجل
افتحوا له باباً إىل النار، فيأتيه من حرها : أقم الساعة، ويقال للكافر! رب: روحها ورحياا؛ فيقول

ليها، ، وهذا دليل أيضاً على أا موجودة، وأنه يفتح له باب إ)ال تقم الساعة! رب: ومسومها؛ فيقول
  .هذا مقعدك من اجلنة، هذا مقعدك من النار، وهذه األدلة واضحة: ويقال

  إنكار املعتزلة لوجود اجلنة والنار قبل يوم القيامة
…  

ال حاجة إىل وجودها اآلن : ذكر املؤلف أن قوماً من املعتزلة أنكروا وجود اجلنة والنار اآلن، وقالوا
ألبواب، وحتتاج إىل من يسقي شجرها هذه املدة الطويلة قبل أن مادام أنه ليس فيها أحد، فتبقى مغلقة ا

اجلنة والنار غري موجودتني، وزعموا أا : يأيت إليها أهلها، فجعلوا أفكارهم متحكمة يف أمر اهللا، فقالوا
ولكن الصحيح الذي عليه أهل السنة واجلماعة أن اجلنة . إمنا تنشأ يوم القيامة عندما يبعث اهللا اخللق

ودة اآلن، وقد دخلها النيب صلى اهللا عليه وسلم، وكذلك النار موجودة، وقد عرضت عليه اجلنة موج
والنار يف صالة الكسوف، فلما عرضت اجلنة تقدم، وملا عرضت عليه النار تقهقر وتأخر، وكل ذلك 

لة، وأنه ال حاجة من أا معط: وال يلزم ما يقوله أولئك املعتزلة. دليل على أنه رآها، وأا موجودة اآلن
وهو أم يتحكمون يف أمر اهللا، ويفرضون على اهللا ما : إىل وجودها على أصلهم الفاسد الذي أصلوه

فكأم هم الذين يوجبون بعقوهلم ما .. وأال يفعل كذا.. جيب على اهللا أن يفعل كذا: يريدونه، فيقولون
  .فهذه عقيدة أهل السنة، وال يضر خالف من خالفها. يشاءون

  أدلة وجود اجلنة والنار
…  
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خسفت الشمس يف حياة رسول : (ويف صحيح مسلم عن عائشة رضي اهللا عنها قالت: [قال رمحه اهللا
رأيت يف مقامي : وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: فذكرت احلديث، وفيه.. صلى اهللا عليه وسلم

 اجلنة حني رأيتموين أقدم، ولقد رأيت جهنم حيطم هذا كل شيء وعدمت به حىت لقد رأيتين آخذ قطفاً من
ويف الصحيحني واللفظ للبخاري عن عبد اهللا بن عباس رضي اهللا ). بعضها بعضاً حني رأيتموين تأخرت

يا : فقالوا: اخنسفت الشمس على عهد رسول صلى اهللا عليه وسلم، فذكر احلديث، وفيه: (عنهما قال
إين رأيت اجلنة فتناولت عنقوداً، :  مقامك، مث رأيناك تكعكعت، فقالرأيناك تناولت شيئاً يف! رسول اهللا

ولو أصبته ألكلتم منه ما بقيت الدنيا، ورأيت النار فلم أر منظراً كاليوم قط أفظع، ورأيت أكثر أهلها 
يكفرن العشري، ويكفرن اإلحسان، لو أحسنت : أيكفرن باهللا؟ قال: مب يا رسول؟ قيل: النساء، فقالوا

ويف صحيح مسلم من حديث ). ما رأيت خرياً قط:  إحداهن الدهر كله، مث رأت منك شيئاً، قالتإىل
وما رأيت يا : لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليالً وبكيتم كثراً، قالوا! وامي الذي نفسي بيده: (أنس 

قال رسول : ، ويف املوطأ والسنن من حديث كعب بن مالك قال)رأيت اجلنة والنار: رسول اهللا؟ قال
، )إمنا نسمة املؤمن طري يعلق يف شجر اجلنة حىت يرجعها اهللا إىل جسده يوم القيامة: (اهللا صلى اهللا عليه

من حديث -ويف صحيح مسلم والسنن واملسند . وهذا صريح يف دخول الروح اجلنة قبل يوم القيامة
ا خلق اهللا اجلنة والنار أرسل مل: ( أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال-أيب هريرة رضي اهللا عنه
اذهب فانظر إليها وإىل ما أعددت ألهلها فيها، فذهب فنظر إليها وإىل ما أعد : جربيل إىل اجلنة، فقال

: ال يسمع ا أحد إال دخلها، فأمر باجلنة فحفت باملكاره، فقال! وعزتك: اهللا ألهلها فيها، فرجع فقال
لقد خشيت أال ! وعزتك: فنظر إليها مث رجع فقال: ها فيها، قالارجع فانظر إليها وإىل ما أعددت ألهل

  مث أرسله إىل النار،: يدخلها أحد، قال
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فنظر إليها، فإذا هي يركب بعضها بعضاً، مث : اذهب فانظر إليها وإىل ما أعددت ألهلها فيها، قال: قال
اذهب فانظر إىل ما : لشهوات، مث قالال يدخلها أحد مسع ا، فأمر ا فحفت با! وعزتك: رجع فقال

لقد خشيت أال ينجو منها أحد إال ! وعزتك: أعددت ألهلها فيها فذهب فنظر إليها، فرجع فقال
هذه األحاديث صرحية يف وجود اجلنة ويف وجود النار، وأن ]. ، ونظائر ذلك يف السنة كثرية)دخلها

، ففي صالة الكسوف ذكر أنه عرضت عليه النيب صلى اهللا عليه وسلم رآها كما يف أحاديث كثرية
اجلنة، وأنه تناول منها عنقوداً لو أخذه ألكلوا منه ما بقيت الدنيا؛ وذلك ألن نعيم اجلنة ال ينفد، 

تقهقهر وتأخر، وذكر أنه رأى فيها فالناً وفالناً، ومسى من رأى : يعين: وعرضت عليه النار فتكعكع



 أول من غري دين إبراهيم، ورأى فيها سارق احلاج الذي كان فيها، فرأى فيها عمرو بن حلي ، وكان
ويف هذا احلديث . يسرق املتاع مبحجنه، ورأى فيها املرأة اليت تعذب رة ربطتها حىت ماتت جوعاً

غالباً، -؛ بسبب أن يكفرن اإلحسان، فإذا أحسن الزوج إىل املرأة ..)رأيت أكثر أهلها النساء: (يقول
وكذلك . رأت منه شيئاً خيالف ما تشتهيه أنكرت إحسانه، فيكون ذلك سبباً يف عذاا مث -وليس دائماً

أخرب النيب صلى اهللا عليه وسلم أن أرواح الشهداء يف أجواف طري خضر تعلق يف شجر اجلنة، أي أن اهللا 
جعل أرواحهم يف أجواف طري خضر تدخل اجلنة، وتأكل من شجرها حىت يردها اهللا إىل أجسادها، 

النار يعرضونَ علَيها : أن أرواحاً من الكفار كآل فرعون تعرض على النار، قال تعاىل: أخرب اهللا تعاىلو
. ، فدل على أن النار موجودة، وأم يعرضون عليها يف الصباح ويف املساء]٤٦:غافر[غُدواً وعشياً 

دتان اآلن، وال يلزم ما تقوله املعتزلة من أا فكل هذه األدلة واضحة الداللة على أن اجلنة والنار موجو
: تبقى معطلة سنني طويلة، بل إا تعترب تذكرة، وتعترب ظاهرة ملن أطلعه اهللا عليها، وقد ذكر ابن عمر 

  أن: أنه رأى رؤيا، وهي(
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..). لن تراع: يلفرأيت فيها رجاالً أعرفهم، فق: رجلني أتيا به النار، فإذا هي مطوية كطي البئر، يقول
أخرب النيب صلى اهللا عليه وسلم يف حديث مسرة الطويل أنه دخل اجلنة يف املنام مع رجلني مها : وكذلك

، وال شك أن هذا كله دليل على أا موجودة، وأا مهيأة معدة ..وكذا.. ملكان، وأنه رأى فيها كذا
  . ونعيمه إن كان من أهل الثوابألهلها، وأن من مات وصل إليه أمله إن كان من أهل العذاب،

  الرد على شبهة من ينكر وجود اجلنة اآلن حىت ال يلزم موت أهلها يوم القيامة
…  
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إن اجلنة املوعود ا هي اجلنة اليت كان فيها آدم مث أخرج : وأما على قول من قال: [قال املؤلف رمحه اهللا
: إا مل ختلق بعد: وأما شبهة من قال.  ذلك معروفمنها، فالقول بوجودها اآلن ظاهر، واخلالف يف

وهي أا لو كانت خملوقة اآلن لوجب اضطراراً أن تفىن يوم القيامة، وأن يهلك كل من فيها وميوت؛ 
آل [كُلُّ نفْسٍ ذَائقَةُ الْموت : ، وقوله تعاىل]٨٨:القصص[كُلُّ شيٍء هالك إِالَّ وجهه : لقوله تعاىل

قال رسول اهللا : ، وقد روى الترمذي يف جامعه من حديث ابن مسعود رضي اهللا عنه قال]١٨٥:عمران
أقرئ أمتك مين السالم، وأخربهم ! يا حممد: لقيت إبراهيم ليلة أسري يب، وقال: (صلى اهللا عليه وسلم



وال إله إال اهللا واهللا سبحان اهللا واحلمد هللا : أن اجلنة طيبة التربة، عذبة املاء، وأا قيعان، وأن غراسها
وفيه أيضاً من حديث أيب الزبري عن جابر عن النيب صلى اهللا . هذا حديث حسن غريب: ، قال)أكرب

هذا حديث حسن : قال) سبحان اهللا وحبمده غرست له خنلة يف اجلنة: من قال: (عليه وسلم أنه قال
وكذا : مل يكن هلذا الغراس معىن، قالوافلو كانت خملوقة مفروغاً منها مل تكن قيعاناً، و: قالوا. صحيح

: ؟ فاجلواب] ١١:التحرمي[رب ابنِ لي عندك بيتاً في الْجنة : قوله تعاىل عن امرأة فرعون إا قالت
إنكم إن أردمت بقولكم إا اآلن معدومة مبرتلة النفخ يف الصور، وقيام الناس من القبور، فهذا باطل، يرده 

 األدلة وأمثاهلا مما مل يذكر، وإن أردمت أا مل يكمل خلق مجيع ما أعد اهللا فيها ألهلها، وأا ال ما تقدم من
يزال اهللا حيدث فيها شيئاً بعد شيء، وإذا دخلها املؤمنون أحدث اهللا فيها عند دخوهلم أموراً أخر، فهذا 

ديث وأشباهها دالة على أن اجلنة هذه األحا]. حق ال ميكن رده، وأدلتكم هذه إمنا تدل على هذا القدر
موجودة، ولكن حيدث اهللا فيها ما يشاء، وجيدد اهللا فيها ما يشاء، ففي حديث اإلسراء أخرب أنه لقي 

  أقرئ أمتك مين السالم، وأخربهم أن اجلنة: (إبراهيم فقال
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) ، وال إله إال اهللا، واهللا أكربطيبة التربة، عذبة املاء، وأا قيعان، وأن غراسها سبحان اهللا، واحلمد هللا
أن اجلنة موجودة، ولكن كل أحد يغرس له فيها غراس أعماله اليت يعملها يف الدنيا، فمما يغرس : يعين

سبحان اهللا، واحلمد هللا، وال إله إال اهللا، واهللا أكرب؛ غرست له شجرة يف اجلنة، : له يف اجلنة أنه إذا قال
أن املالئكة (يبىن له غرف بأعماله الصاحلة، ورد يف بعض األحاديث : اًوهكذا أيض. وإذا كررها فكذلك

تبين البن آدم بيوتاً وغرفاً ما دام يعمل الصاحلات، ويذكر اهللا ويشكره، ويأيت باحلسنات، وإذا توقف 
 حيتاج إىل ، فالباين يف الدنيا)حىت تأتينا النفقة: ملاذا توقفتم؟ قالوا: عن العمل توقفوا عن البناء، فإذا قيل

نفقة، والعمال الذين يعملون لك يف الدنيا ال يعملون إال إذا أعطيتهم نفقة، ونفقة املالئكة اليت يبنون ا 
هي ذكر اهللا، وعبادته، واحلسنات، فهم مشتغلون يبنون، والبناء الذي تبنيه يف اآلخرة هو الذي يبقى؛ 

كنها إال اليت كان قبل املوت يبنيها فإن بناها خبري ال دار للمرء بعد املوت يس: وهلذا يقول بعض الشعراء
طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها النفس ترغب يف الدنيا وقد علمت أن الزهادة فيها ترك ما فيها 

فاغرس أصول التقى ما دمت جمتهداً واعلم بأنك بعد املوت القيها فهكذا تكون أعمال اإلنسان يف 
جلنة، كلما عمل حسنة غرس له أو بين له ا بيوت ومنازل يف اجلنة؛ وهذا يدلنا الدنيا مبرتلة الغراس يف ا

على أن اجلنة موجودة، وأا تتكامل يوم القيامة باألعمال الصاحلة، كلما تويف مؤمن كان قد بين له 
أن من شهد : (ويف حديث عبادة الذي يف الصحيح. بقدر أعماله، وهكذا إىل أن يأذن اهللا بقيام الساعة

ال إله إال اهللا، وأن حممداً عبده ورسوله، وأن عيسى عبد اهللا ورسوله، وكلمته ألقاها إىل مرمي ، وروح 



فاجلنة أعدها اهللا ألوليائه، ) منه، وأن اجلنة حق، وأن النار حق؛ أدخله اهللا اجلنة على ما كان من العمل
  والنار هي دار العذاب، أعدها اهللا ألعدائه، وملن كفر
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وصفات اجلنة والنار تؤخذ من الكتاب والسنة، فقد وصفهما اهللا تعاىل، وذكر ما فيهما من العذاب . به
: وما فيهما من الثواب، وال شك أن من آمن بذلك حقاً فإنه يستعد لذلك؛ ولذلك يقول بعض السلف

قق هذه اجلنة وما أن من حت: يعين! وعجبت للنار كيف ينام هارا؟! عجبت للجنة كيف ينام طالبها؟
فيها فإنه يطلبها، وال يهنأ باملنام وال باملقام، وكذلك من آمن بالنار وعذاا وما فيها من األنكال 

الكالم يف اجلنة والنار يتعلق بالكالم على . واألغالل، فإنه يهرب منها، وال يهنأ باملنام وال باملقام
ق بوجودمها اآلن، وهذا يؤمن به أهل السنة، وخيالف حقيقتهما، وهذا يؤمن به كل من آمن باهللا، ويتعل

فيه املبتدعة، ويتعلق ببقائهما واستمرارها، وهذا أيضاً يؤمن به أهل السنة، فيؤمنون بأن اجلنة والنار 
إما : موجودتان اآلن خملوقتان، وأن النيب صلى اهللا عليه وسلم قد رأى اجلنة وقد رأى النار رؤيةً حقيقة

أن هذه أُعدت : ا يف اإلسراء، ويؤمنون مبا ذكر اهللا عنهما، فقد ذكر اهللا عن اجلنة والناريف املنام، وإم
 نيقتلْم١٣٣:آل عمران[ل [يعين : رِينلْكَافل تدهيئت وأزلفت هلم، وأن هذه أُع]فهي ] ٢٤:البقرة

 ذلك كاملعتزلة الذين أنكروا ويدخل يف ذلك الرد على من أنكر. معدة مهيأة هلم، وغري ذلك من األدلة
إمنا خيلقان غداً يوم القيامة، وهذا منهم مصادمة لكتاب اهللا ولسنة : وجود اجلنة والنار اآلن، وقالوا

رسوله صلى اهللا عليه وسلم اليت فيها اإلخبار أن اهللا هيأ اجلنة وأعدها ملن آمن به؛ فهي خملوقة موجودة 
وقد أخرب النيب ! النار وأعدها؛ فهي موجودة اآلن مهيأة مبا فيها من العذاباآلن مبا فيها من النعيم، وهيأ 

باب إىل اجلنة، وباب إىل النار، فإذا كان مؤمناً : عليه الصالة والسالم أن امليت يف قربه يفتح له بابان
ي هذا مرتلك من اجلنة، وهذا مرتلك من النار لو كفرت، فيزداد فرحاً حيث يرى العذاب الذ: يقال

  باب إىل اجلنة،: سلم منه، والثواب الذي حظي به، ويفتح للكافر بابان
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هذا مرتلك ومقيلك، فيزداد حسرة على ما : هذا مرتلك لو آمنت باهللا، وباب إىل النار ويقال: ويقال
 كما فاته من الثواب، وعلى ما فاته من النعيم، وذلك بال شك دليل على أما موجودتان اآلن مهيأتان

أخرب اهللا، فيؤمن أهل اإلميان باهللا مبا أخرب اهللا، ويؤمنون ذه األخبار الواضحة اليت تدل على وجود 
  .اجلنة والنار



  )كل شيء هالك إال وجهه: (الرد على احتجاج منكري وجود اجلنة بآية
…  

، ]٨٨:القصص[ إِالَّ وجهه كُلُّ شيٍء هالك: وأما احتجاجكم بقوله تعاىل: [قال املؤلف رمحه اهللا تعاىل
فأتيتم من سوء فهمكم معىن اآلية، واحتجاجكم ا على عدم وجود اجلنة والنار اآلن نظري احتجاج 

وإمنا وفق . إخوانكم ا على فنائها وخراا وموت أهلها، فلم توفقوا أنتم وال إخوانكم لفهم معىن اآلية
 كل شيء مما كتب اهللا عليه الفناء واهلالك هالك، واجلنة أن املراد: لذلك أئمة اإلسالم، فمن كالمهم

إال ما أريد : إال ملكه، وقيل: والنار خلقتا للبقاء ال للفناء، وكذلك العرش فإنه سقف اجلنة، وقيل املراد
هلك أهل : ، فقالت املالئكة]٢٦:الرمحن[كُلُّ من علَيها فَان : إن اهللا تعاىل أنزل: به وجهه، وقيل

كُلُّ شيٍء هالك إِالَّ : رض وطمعوا يف البقاء، فأخرب تعاىل عن أهل السماء واألرض أم ميوتون، فقالاأل
 ههج؛ ألنه حي ال ميوت، فأيقنت املالئكة عند ذلك باملوت، وإمنا قالوا ذلك توفيقاً ]٨٨:القصص[و

 على ما يذكر عن قريب إن شاء اهللا بينها وبني النصوص الدالة على بقاء اجلنة وعلى بقاء النار أيضاً
لو كانت اجلنة موجودة ألتى : الذين حيتجون ذه اآلية هم املبتدعة من املعتزلة وحنوهم، يقولون] تعاىل

عليها الفناء، وألتى عليها اهلالك، وكذلك النار لو كانت موجودة لفنيت كما يفىن غريها؛ ألن اهللا 
أن اهللا أخرب بأن الذي خلق للبقاء فإنه : واجلواب]. ٨٨:القصص[وجهه كُلُّ شيٍء هالك إِالَّ : يقول

  باقٍ، وذلك أن اجلنة والنار خلقتا للبقاء؛ ألما يثاب ما ويعاقب ما يف

)٣/٢٦٣(  

  

 فهما خملوقتان للبقاء، فال يأيت عليهما الفناء، -بعد املوت وبعد البعث من املوت: أي-الدار اآلخرة 
كل شيء خلقه اهللا يف الدنيا البد أن يهلك : أي] ٨٨:القصص[كُلُّ شيٍء هالك إِالَّ وجهه : فيكون قوله

كُلُّ من علَيها : كذلك قول اهللا تعاىل. إال ما أريد به وجهه: إال اهللا وحده، أو: ويفىن إال وجه اهللا، أي
 ويبقى وجه :يعود إىل األرض، أي) عليها(، الضمري يف ]٢٦:الرمحن[فَان كل من على األرض فان 

إن املراد كل من على هذه احلياة فان، وال مانع من أن ميوت أهل السماوات : ربك، ولكن يقال أيضاً
وأهل األرض من املالئكة ومن املخلوقات اليت خلقها اهللا للفناء، مث بعد ذلك يبعثون ويعودون كما 

: ، ويقول يف احلديث]٥٨:الفرقان[علَى الْحي الَّذي ال يموت وتوكَّلْ : كانوا؛ وذلك لقوله اهللا تعاىل
فأخرب بأن احلياة هللا وحده، وأن ما سواه فإنه ميوت، ). أنت احلي الذي ال ميوت، واجلن واإلنس ميوتون(

 قد ذكر اهللا أن اجلبال تكون هباء، وأن -كاجلمادات وحنوها-وال يلزم أن ذلك يعم املخلوقات كلها 
، وأن السماوات تتفطر، يوم تكُونُ ]٤٨:إبراهيم[ض تبدل بغريها يوم تبدلُ اَألرض غَير اَألرضِ األر

، ويوم تشقَّق السماُء بِالْغمامِ ]١:االنفطار[، إِذَا السماُء انفَطَرت ]٨:املعارج[السماُء كَالْمهلِ 



ألشياء تتغري يف ذلك اليوم الذي هو يوم القيامة، ولكن ال يكون ، فذكر أن كل هذه ا]٢٥:الفرقان[
  .وعلى كل حال فال يلزم من ذلك فناء اجلنة، إذ هي مما خلقه اهللا للبقاء. ذلك عاماً يف كل املوجودات

  أبدية اجلنة وعدم فنائها والكالم على االسثناء يف آية هود
…  

)٣/٢٦٤(  

  

هذا قول مجهور األئمة من السلف واخللف، وقال ببقاء ). اً وال تبيدانال تفنيان أبد: (وقوله:[قال املؤلف
. اجلنة وفناء النار مجاعة منهم السلف واخللف، والقوالن مذكوران يف كثري من كتب التفسري وغريها
وقال بفناء اجلنة والنار اجلهم بن صفوان إمام املعطلة، وليس له سلف قط ال من الصحابة وال من 

م بإحسان، وال من أئمة املسلمني وال من أهل السنة، وأنكره عليه عامة أهل السنة، وكفروه التابعني هل
وهو امتناع وجود ما : به، وصاحوا به وبأتباعه من أقطار األرض، وهذا قاله بأصله الفاسد الذي اعتقده

جسام، ال ينتهي من احلوادث، وهو عمدة أهل الكالم املذموم، اليت استدلوا ا على حدوث األ
فرأى اجلهم أن ما مينع من . وحدوث ما مل خيلُ من احلوادث، وجعلوا ذلك عمدم يف حدوث العامل

حوادث ال أول هلا يف املاضي مينعه يف املستقبل، فدوام الفعل عنده على الرب يف املستقبل ممتنع، كما هو 
إن : افقه على هذا األصل، لكن قال و-شيخ املعتزلة-ممتنع عنده عليه يف املاضي، و أبو اهلذيل العالف 

بفناء حركات أهل اجلنة والنار حىت يصريوا يف سكون دائم ال يقدر : هذا يقتضي فناء احلركات، فقال
وقد تقدم اإلشارة إىل اختالف الناس يف تسلسل احلوادث باملاضي واملستقبل، . أحد منهم على حركة

 رباً قادراً فعاالً ملا يريد، فإنه مل يزل حياً عليماً قديراً، وهي مسألة دوام فاعلية الرب تعاىل، وهو مل يزل
ومن احملال أن يكون الفعل ممتنعاً عليه لذاته، مث ينقلب فيصري ممكناً لذاته من غري جتدد شيء، وليس 

لألول حد حمدود حىت يصري الفعل ممكناً له عند ذلك احلد، ويكون قبله ممتنعاً عليه، فهذا القول تصوره 
ا ال تفىن وال تبيد، فهذا مما يعلم بالضرورة أن الرسول صلى .  يف اجلزم بفسادهكاففأما أبدية اجلنة وأ

وأَما الَّذين سعدوا فَفي الْجنة خالدين فيها ما دامت السموات : اهللا عليه وسلم أخرب به، قال تعاىل
 كباَء را شإِالَّ م ضاَألروذُوذجم رطَاًء غَيع  

)٣/٢٦٥(  

  

واختلف السلف يف هذا ). إِالَّ ما شاَء ربك(غري مقطوع، وال ينايف ذلك قوله : ، أي]١٠٨:هود[
معناه إال مدة مكثهم يف النار، وهذا يكون ملن دخل منهم إىل النار مث أخرج منها ال : االستثناء، فقيل



هو استثناء : وقيل. إال مدة مقامهم يف القبور واملوقف: وقيل. ملوقفإال مدة مقامهم يف ا: وقيل. لكلهم
ألضربنك إال أن أرى غري ذلك، وأنت ال تراه بل جتزم ! واهللا: استثناه الرب وال يفعله، كما تقول

: مبعىن) إال(مبعىن الواو، وهذا على قول بعض النحاة وهو ضعيف، و سيبويه جيعل ) إال: (وقيل. بضربه
إن اهللا تعاىل ال خلف لوعده، وقد وصل : ون االستثناء منقطعاً، ورجحه ابن جرير وقالفيك) لكن(

: أسكنتك داري حوالً إال ما شئت، أي: ونظريه أن تقول: عطاء غري جمذوذ، قالوا: االستثناء بقوله
االستثناء إلعالمهم بأم مع خلودهم يف : وقيل. سوى ما شئت، أو لكن ما شئت من الزيادة عليه

: مشيئة اهللا، ال أم خيرجون عن مشيئته، وال ينايف ذلك عزميته وجزمه هلم باخللود، كما يف قوله تعاىل
فَإِنْ : ، وقوله تعاىل]٨٦:اإلسراء[ولَئن شئْنا لَنذْهبن بِالَّذي أَوحينا إِلَيك ثُم ال تجِد لَك بِه علَينا وكيالً 

خي أْ اللَّهشي لَى قَلْبِكع موقوله تعاىل]٢٤:الشورى[ت ، : بِه اكُمرال أَدو كُملَيع هتلَوا تم اَء اللَّهش قُلْ لَو
، ونظائره كثرية خيرب عباده سبحانه أن األمور كلها مبشيئته، ما شاء كان وما مل يشأ مل ]١٦:يونس[

وقيل غري ذلك، . ء اهللا دخوله النار بذنوبه من السعداءإال من شا: أي) من(مبعىن ) ما(إن : وقيل. يكن
حمكم، وكذلك ] ١٠٨:هود[عطَاًء غَير مجذُوذ : وعلى كل تقدير فهذا االستثناء من املتشابه، وقوله

: ، وقوله]٣٥:الرعد[أُكُلُها دائم وظلُّها : ، وقوله]٥٤:ص[إِنَّ هذَا لَرِزقُنا ما لَه من نفَاد : قوله تعاىل
 جِنيرخا بِمهنم ما هموقد أكد اهللا خلود أهل اجلنة بالتأبيد يف]. ٤٨:احلجر[و  

)٣/٢٦٦(  

  

وهذا ] ٥٦:الدخان[عدة مواضع من القرآن وأخرب أم ال يذُوقُونَ فيها الْموت إِلَّا الْموتةَ اُألولَى 
، تبني لك ]١٠٧:هود[إِالَّ ما شاَء ربك :  يف قوله تعاىلاالستثناء منقطع، وإذا ضممته إىل االستثناء

املراد من اآليتني، واستثناء الوقت الذي مل يكونوا فيه يف اجلنة من مدة اخللود كاستثناء املوتة األوىل من 
. مجلة املوت، فهذه موتة تقدمت على حيام األبدية، وذاك مفارقة للجنة تقدمت على خلودهم فيها

من يدخل اجلنة ينعم : (لة من السنة على أبدية اجلنة ودوامها كثرية، كقوله صلى اهللا عليه وسلمواألد
إن لكم أن تصحوا فال تسقموا أبداً، ! يا أهل اجلنة: ينادي مناد: (، وقوله)وال يبأس، وخيلد وال ميوت

: ويقال: (املوت بني اجلنة والنار، وتقدم ذكر ذبح )وإن تشبوا فال رموا أبداً، وأن حتيوا فال متوتوا أبداً
هذا دليل واضح على أبدية اجلنة، )]. خلود فال موت! خلود فال موت، ويا أهل النار! يا أهل اجلنة

بأبدية اجلنة والنار ودوامهما، وعدم انقطاعهما، وهناك بعض العلماء : أهل السنة يقولون. ودوامها
وهناك مبتدعة إمامهم اجلهم بن . دائم سرمدي ال ينقطعإن عذاب النار ينقطع، وإن نعيم اجلنة : قالوا

اجلهم بن صفوان إمام اجلهمية، وهو : صفوان قالوا بأن اجلنة والنار تفنيان، وأول من قال هذا القول
أنه : ومن عقيدته. بدعة التعطيل، بدعة اجلرب، بدعة اإلرجاء: الذي مجع ثالث بدع أو أكثر من ثالث



ليس : اية هلا وال بداية هلا، وهذا على قاعدة له، ومل يسبق إىل هذا القول، أييقول بامتناع حوادث ال 
وأبو . له سلف، فليس هناك أحد قبله قال إن اجلنة تنقطع وإا تفىن وإا تزول، فهو أول من قال بذلك

، ولكن اهلذيل العالف من رءوس املعتزلة، ومن رءوس املتكلمني، وافقه بأن النار تفىن، وكذلك اجلنة
تذهب حيام وتذهب : إن فناءها مبعىن أا تبقى موجودة، وأهلها كأم ليسوا أحياء، أي: يقول

  أم ميوتون ما دام أنه ال حركة: حركام، وال شك أن هذا قول بالفناء، يعين

)٣/٢٦٧(  

  

 حركة، أو أن طبائعهم وهناك قول بأن أهل النار يبقون فيها بال. فيهم، فال يبقى أهل اجلنة وال أهل النار
أم يبقون يف النار بدون تأمل، فال حيسون بأملها؛ ألم يصبحون ناريني كاجلن : تنقلب طبيعة نارية، مبعىن

  .والشياطني الذين ال حترقهم النار يف الدنيا، وكل هذه أقوال ال دليل عليها
  ذكر بعض اآليات املؤكدة على أبدية اجلنة

…  
والَّذين آمنوا :  اجلنة يف القرآن يف عدة آيات، ففي سورة النساء قول اهللا تعاىلورد التأكيد على أبدية

وعملُوا الصالحات سندخلُهم جنات تجرِي من تحتها اَألنهار خالدين فيها أَبداً لَهم فيها أَزواج مطَهرةٌ 
والسابِقُونَ اَألولُونَ من : ، فأكد اخللود باألبدية، وكذلك قال تعاىل]٥٧:النساء[ وندخلُهم ظال ظَليالً

الْمهاجِرِين واَألنصارِ والَّذين اتبعوهم بِإِحسان رضي اللَّه عنهم ورضوا عنه وأَعد لَهم جنات تجرِي 
الخ ارها اَألنهتحداً تا أَبيهف ينم خملدون فيها خلوداً : ، فأكد اخللود باألبدية، مبعىن]١٠٠:التوبة[دأ

وكذلك يف عدة مواضع من آخرها قول اهللا تعاىل يف سورة . دائماً ال يتحول، فاألبدية مبعىن الدوام
اَألنهار خالدين فيها أَبداً رضي اللَّه عنهم جزاؤهم عند ربهِم جنات عدن تجرِي من تحتها : البينة

 هبر يشخ نمل كذَل هنوا عضرأكد اخللود باألبدية، فال شك أن هذا دليل على البقاء، ]٨:البينة[و ،
 بِرحمة منه ورِضوان يبشرهم ربهم: التأكيد بثالثة أشياء يف سورة التوبة، قال تعاىل: وقد ورد أيضاً

 يمقم يمعا نيهف ملَه اتنجداً * وا أَبيهف يندالخالدين(دائم، : يعين): مقيم(، ]٢٢-٢١:التوبة[خ :(
  ، وال)أبداً: (وبقوله) خالدين: (وبقوله) مقيم: (مؤبداً، فأكده بقوله: يعين): أبداً(دائمني، : يعين

)٣/٢٦٨(  

  

واستدل الشارح بقول اهللا تعاىل يف أهل اجلنة يف سورة . ن ذلك دليل على األبدية واالستمرارشك أ
اليت يف الدنيا، فمعناه أم : يعين] ٥٦:الدخان[ال يذُوقُونَ فيها الْموت إِالَّ الْموتةَ اُألولَى : الدخان



ذوقون فيها املوت إال موتتهم اليت يف دائمون ال ميوتون، بل مستمر بقاؤهم وال يتحولون عنها، فال ي
واستدل بقوله صلى اهللا عليه وسلم يف وصف أهل اجلنة أنه يقال . الدنيا، فهذا دليل أيضاً على بقائها

، )إن لكم فيها أن حتيوا فال متوتوا أبداً، وأن تشبوا فال رموا أبداً، وأن تقيموا فال تظعنوا أبداً: (هلم
خلود ! يا أهل اجلنة: (م يف ذبح املوت بني اجلنة والنار، وأنه يقال ألهل اجلنةواستدل باحلديث الذي تقد

، فيزداد أهل اجلنة فرحاً، ويزداد أهل النار سوًءا وحزناً؛ )خلود فال موت! فال موت، ويا أهل النار
علَينا ربك يا مالك ليقْضِ : وذلك ألن أهل النار يتمنون اخلالص، بل يتمنون أن يقضى عليهم يقولون

ال : ، فيتمنون أن ميوتوا، فيخرب اهللا بأن ذلك ال يكون، يقول اهللا تعاىل]٧٧:الزخرف[قَالَ إِنكُم ماكثُونَ 
ال يموت فيها : ، ويقول يف آية أخرى]٣٦:فاطر[يقْضى علَيهِم فَيموتوا وال يخفَّف عنهم من عذَابِها 

، يتمىن املوت فال ميوت، وال حييا حياة طيبة يسعد فيها وينعم، هذه حالتهم، وال ]١٣:األعلى [وال يحيا
  .شك أن هذا دليل على البقاء، ودليل على دوامهم وعدم انقطاع نعيم هؤالء وعذاب هؤالء

  اعتقاد أهل السنة أبدية اجلنة
…  

)٣/٢٦٩(  

  

وأَما الَّذين سعدوا :  وهي قول اهللا تعاىل يف أهل اجلنةمث تكلم املؤلف رمحه اهللا على ما يتعلق بآية هود،
 ذُوذجم رطَاًء غَيع كباَء را شإِالَّ م ضاَألرو اتومالس تاما دا ميهف يندالخ ةني الْج١٠٨:هود[فَف[ ،

ما دامت السماوات واألرض : ات واَألرض أيخالدين فيها ما دامت السمو: أكد البقاء بقوله تعاىل
يوم تبدلُ : باقية، ومعلوم أن السماوات يعيدها اهللا كما شاء، وأن األرض يبدهلا كما يقول اهللا تعاىل

 اتومالسضِ واَألر رغَي ضفتبقى السماوات وتبقى األرض اليت تبدل، وليس هلا ]٤٨:إبراهيم[اَألر ،
عطَاًء غَير مجذُوذ : كذلك قوله. ائها، فما دامت السماوات واألرض باقية فاجلنة والنار باقيةاية لبق

غري مقطوع وال مصروم وال اية له، بل هو باقٍ مستمر متواصل، ليس له ما : ، أي]١٠٨:هود[
والدوام وعدم يكدره وال ما يقطعه، فهذا من اآليات احملكمة اليت فيها اإلقامة واخللود واألبدية 

إن نعيمكم سينقطع ولو بعد مائة ألف سنة، ولو بعد ألف : االنقطاع، وال شك أن أهل اجلنة لو قيل هلم
ال هناء لنا ما دام أنه سينقطع، فإنه سيأيت ذلك اليوم، ولو كان : ألف سنة؛ لتكدرت حيام، ولقالوا

هم بأن نعيمها يزول، وأنه يتبدل، فأما نعيم فمما يكدر نعيم الدنيا على أهلها معرفت. بعيداً، هذا معلوم
وأما االستثناء يف . اجلنة فإنه ال يزول؛ فلذلك بشرهم رم بأم باقون فيها وأم ال حيولون وال يزولون

هذا االستثناء من املتشابه، : فقد مسعنا أن العلماء قالوا] ١٠٧:هود[إِالَّ ما شاَء ربك : آية هود يف قوله
أنه مير عليهم قبل دخوهلا زمان وهو وقت حساب، أو وقت : ن محله على ما قبل دخوهلا، يعينومنهم م



إنه استثناء، : وقيل. هذا هو زمان االستثناء: الوقوف ليوم القيامة قبل نزول اهللا لفصل القضاء فيقولون
ال أن أشاء، سوف أكرمك إ: ولكن ال يدل على أنه يقطع عليهم نعيمهم، ومثله الشارح كما إذا قلت

  وأنت
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فَصعق من في السموات ومن في : عازم على إكرامه، وقد ورد ذلك أيضاً يف القرآن يف قول اهللا تعاىل
 اَء اللَّهش نضِ إِالَّ موعلى كل حال فهو من املتشابه، واآليات الدالة على . ، وحنو ذلك]٦٨:الزمر[اَألر

اره حمكمة ليس فيها خفاء، فيؤمن أهل العقيدة السلفية مبا تتضمنه تلك اآليات، بقاء النعيم واستمر
  .ويستعدون للقاء، ويطلبون هذا الثواب الذي ال حيول وال يزول

  اختالف الناس يف أبدية النار ودوامها
…  

ا ال خيرج أن من دخله: أحدها: وأما أبدية النار ودوامها فللناس يف ذلك مثانية أقوال: [قال رمحه اهللا
أن أهلها يعذبون فيها، مث تنقلب طبيعتهم، وتبقى : والثاين. منها أبد اآلباد، وهذا قول اخلوارج واملعتزلة

أن أهلها : الثالث. طبيعة نارية، يتلذذون ا ملوافقتها لطبعهم، وهذا قول إمام االحتادية ابن عريب الطائي 
وهذا القول حكاه اليهود : خيلفهم فيها قوم آخرونيعذبون فيها إىل وقت حمدود، مث خيرجون منها، و

وقَالُوا لَن تمسنا النار : للنيب صلى اهللا عليه وسلم وأكذم فيه، وقد أكذم اهللا تعاىل، فقال عز من قال
هع اللَّه فلخي داً فَلَنهع اللَّه دنع مذْتخةً قُلْ أَتوددعاماً مونَ إِالَّ أَيلَمعا ال تم لَى اللَّهقُولُونَ عت أَم هد *

]. ٨١-٨٠:البقرة[بلَى من كَسب سيئَةً وأَحاطَت بِه خطيئَته فَأُولَئك أَصحاب النارِ هم فيها خالدونَ 
فسها؛ ألا حادثة، وما ثبت أا تفىن بن: اخلامس. خيرجون منها، وتبقى على حاهلا ليس فيها أحد: الرابع

. حدوثه استحال بقاؤه، وهذا قول اجلهم وشيعته، وال فرق عنده يف ذلك بني اجلنة والنار كما تقدم
. تفىن حركات أهلها ويصريون مجاداً ال حيسون بأمل، وهذا قول أيب اهلذيل العالف كما تقدم: السادس
سنة، مث يبقيها ما يشاء، مث يفنيها فإنه جعل هلا أمداً أن اهللا خيرج منها من يشاء كما ورد يف ال: السابع

  أن اهللا تعاىل: الثامن. تنتهي إليه

)٣/٢٧١(  

  

خيرج منها من يشاء كما ورد يف السنة، ويبقي فيها الكفار بقاء ال انقضاء له، كما قال الشيخ رمحه اهللا، 
اآلن ]. ل السنة ينظر يف دليلهماوما عدا هذين القولني األخريين ظاهر البطالن، وهذان القوالن أله



تكلم على فناء النار ومن خيرج منها، وال شك أن األقوال الستة اليت مسعنا من أقوال املبتدعة، فمن 
عقيدة اخلوارج واملعتزلة أن من دخل النار ال خيرج منها، وأن العصاة وأصحاب الكبائر ال خيرجون 

وما هم بِخارِجِني من النارِ : ل قول اهللا تعاىلمنها، من دخلها فهو فيها خملد، ويستدلون مبث
، وحنو ذلك ]٢٠:السجدة[كُلَّما أَرادوا أَنْ يخرجوا منها أُعيدوا فيها : ، وبقوله تعاىل]١٦٧:البقرة[

نون الذين من اآليات، ولكن هذه اآليات حممولة على الكفار، وال يراد ا أهل الكبائر، وال يراد ا املؤم
هم من أهل التوحيد، فإنه ورد الدليل بأم خيرجون بشفاعة الشافعني، أو برمحة أرحم الرامحني، يعذبون 
بقدر ذنوم مث خيرجون، فهذا القول الذي هو قول اخلوارج وقول املعتزلة بتخليد أصحاب الكبائر يف 

إن أهل النار الذين يدخلوا من : د فقالواوأما اليهو. النار ختليداً مؤبداً؛ قول خيالف األدلة الصرحية
كيف تدخلون : (اليهود، خيرجون منها، مث ختلفهم فيها هذه األمة، ملا قال هلم النيب صلى اهللا عليه وسلم

: ، وكذم اهللا تعاىل بقوله)كذبتم: ندخلها أربعني يوماً، مث خنرج منها وختلفوننا أنتم، فقال: النار؟ فقالوا
قَالُوا لَنو هدهع اللَّه فلخي داً فَلَنهع اللَّه دنع مذْتخةً قُلْ أتوددعاماً مإِالَّ أَي ارا الننسم٨٠:البقرة[ ت[ ،

وال شك أيضاً أن قول أيب اهلذيل . وال شك أن هذا أيضاً قول باطل؛ وذلك ألنه ال يدخلها إال أهلها
بأن أهلها يصريون : وكذلك القول. وأم يبقون فيها بال حركة؛ قول باطلأنه تفىن حركام، : العالف 

  تنقلب طبيعتهم نارية حبيث يتلذذون ا كما يتلذذ أهل اجلنة باجلنة، فهذا أيضاً: فيها ناريني، أي
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ك ليقْضِ علَينا يا مال: قول ال دليل عليه؛ وذلك ألن األدلة دلت على أم يتأملون وأم ينادون ويقولون
 كبونَ : ، ويقولون]٧٧:الزخرف[رما ظَالا فَإِنندا فَإِنْ عهنا منرِجا أَخنبال * را ويهئُوا فسقَالَ اخ

 ونكَلِّموأخرب بأن]١٠٨-١٠٧:املؤمنون[ت ، : هِيقشو ريفا زيهف ملَه * تاما دا ميهف يندالخ
، وال شك أن هذا دليل على أم يتأملون وال ]١٠٧-١٠٦:هود[سموات واَألرض إِالَّ ما شاَء ربك ال

كُلَّما نضجت جلُودهم بدلْناهم جلُوداً غَيرها : بل أخرب تعاىل بتجديد العذاب عليهم بقوله. ينقطع أملهم
ا فحماً، مث بعد ذلك جيدد حلمهم، وينبت حلمهم حىت يتأمل مرة ، فالنار حترقهم حىت يصريو]٥٦:النساء[

إا تنقلب : بعد مرة، وحىت يزداد أملهم، وال شك أن هذا دليل على بطالن قول هؤالء الذين يقولون
إا تبطل حركام ويصبحون مجاداً ال حركة : وكذلك قول الذين يقولون. طبيعتهم فيكونون ناريني
إم يبقون فيها مدة، مث : قال بعضهم: بقي القوالن األخريان. قوال املعتزلة وحنوهمهلم، وغري ذلك من أ

إم يبقون فيها وال : والقول اآلخر. بعد ذلك تفىن، وأم لو مكثوا فيها ما مكثوا فالبد من ايتها
كأم ] ٢٣:النبأ[قَاباً البِثني فيها أَح: استدل القائلون بفنائها بقول اهللا تعاىل. يفنون، وإا ال تفىن

األحقاب معدودة معروفة، فيدل على أن لبثهم فيها حمدد، مث بعد ذلك يفىن ذلك العذاب، : يقولون



. أم لو لبثوا فيها عدد رمل عاجل لكان هلم يوماً خيرجون منها أو يفنون: ومسعنا األثر املذكور وهو
 اهللا ما حددها، وفسر بعضهم احلقب بأنه مائة والصحيح أن هذه اآلية ليس فيها حتديد األحقاب؛ ألن

، وإذا ]٦٠:الكهف[ال أَبرح حتى أَبلُغَ مجمع الْبحرينِ أَو أَمضي حقُباً : عام، قال اهللا تعاىل عن موسى
  كان احلقب مائة عام، فالعام اثنا عشر شهراً، والشهر ثالثون يوماً، واليوم
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نة مما تعدون، مث لو قال اهللا مائة حقب أو ألف حقب أو مائة ألف حقب، لكان للكافر الواحد كألف س
البِثني : رغبة وأمل ورجاء يف أن عذابه سيزول، ولكن ما حددها اهللا؛ وألجل ذلك يقول بعض العلماء

فليس هلذه أي كلما مضى حقب أتى حقب، كلما انقضى حقب ابتدأ حقب إىل غري اية، : فيها أَحقَاباً 
: فال داللة يف هذه اآلية وال يف اآليات اليت فيها االستثناء يف قوله تعاىل. األحقاب اية، حيث مل حتدد

 كباَء را شإِالَّ م ضاَألرو اتومالس تاما دا ميهف يندالفإن االستثناء هنا كاالستثناء ]١٠٧:هود[خ ،
جلنة، وال يدل على أن هناك زماناً خيرج هؤالء من نعيمهم أو هؤالء من يف اآلية اليت يف نعيم أهل ا

أن اجلنة والنار باقيتان دائمتان، ال تفنيان وال تبيدان أبد اآلبدين، وبذلك : جحيمهم، بل األصح املعتمد
  .يرغب أهل اجلنة يف الدار اليت ال ينقطع نعيمها، ويهربون وخيشون من النار اليت ال ينقطع عذاا

  ]٦٧[شرح العقيدة الطحاوية 
وقع اخلالف يف فناء النار وبقائها، وللناس فيها مذاهب متباينة، واحلق الذي عليه مجهور أهل السنة 

  .بقاؤها، وقد ذكروا أدلة ذلك وردوا على املخالفني
  أدلة من قال بفناء النار

…  
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 قَالَ النار مثْواكُم خالدين فيها إِالَّ ما شاَء اللَّه :قوله تعاىل: فمن أدلة القول األول منهما: [قال املؤلف
 يملع يمكح كبوقوله تعاىل]١٢٨:األنعام[إِنَّ ر ، : هِيقشو ريفا زيهف مارِ لَهي النقُوا فَفش ينا الَّذفَأَم *

ضاَألرو اتومالس تاما دا ميهف يندالخ رِيدا يمالٌ لفَع كبإِنَّ ر كباَء را ش١٠٦:هود[ إِالَّ م-
عطَاًء غَير : ، ومل يأت بعد هذين االستثناءين ما أتى بعد االستثناء املذكور ألهل اجلنة، وهو قوله]١٠٧

 ذُوذج١٠٨:هود[م[قَاباً : ، وقوله تعاىلا أَحيهف نيالبِث]القول بفناء : أعين-قول وهذا ال]. ٢٣:النبأ
وقد روى عبد بن .  منقول عن عمر و ابن مسعود و أيب هريرة و أيب سعيد وغريهم-النار دون اجلنة



لو لبث أهل النار يف النار كقدر رمل : محيد يف تفسريه املشهور بسنده إىل عمر رضي اهللا عنه أنه قال
البِثني فيها أَحقَاباً : سري قوله تعاىلعاجل لكان هلم على ذلك وقت خيرجون فيه، ذكر ذلك يف تف

ملا : (والنار موجب غضبه، واجلنة موجب رمحته، وقد قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: قالوا]. ٢٣:النبأ[
تغلب : (، ويف رواية)إن رمحيت سبقت غضيب: كتب كتاباً فهو عنده فوق العرش: قضى اهللا اخللق

واهللا سبحانه خيرب عن : قالوا].  حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه، رواه البخاري يف صحيحه، من)غضيب
، ومل خيرب وال ] ٥٥:احلج[، وعقيمٍ ] ٢٦:هود[، وأَليمٍ ] ١٥:األنعام[العذاب أنه عذَاب يومٍ عظيمٍ 

رحمتي وسعت قَالَ عذَابِي أُصيب بِه من أَشاُء و: وقد قال تعاىل. يف موضع واحد عن النعيم أنه نعيم يوم
ربنا وسعت كُلَّ شيٍء رحمةً وعلْماً : ، وقال تعاىل حكاية عن املالئكة]١٥٦:األعراف[كُلَّ شيٍء 

، فالبد أن تسع رمحته هؤالء املعذبني، فلو بقوا يف العذاب ال إىل غاية مل تسعهم رمحته، وقد ]٧:غافر[
  خبمسني ألفثبت يف الصحيح تقدير يوم القيامة 
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وليس يف حكم أحكم . سنة، واملعذبون فيها متفاوتون يف مدة لبثهم يف العذاب حبسب جرائمهم
احلاكمني، ورمحة أرحم الرامحني أن خيلق خلقاً يعذم أبد اآلباد، عذاباً سرمداً ال اية له، وأما أنه خيلق 

قتضى احلكمة، واإلحسان مراد لذاته، واالنتقام مراد خلقاً ينعم عليهم وحيسن إليهم نعيماً سرمداً فمن م
وما ورد من اخللود فيها والتأبيد وعدم اخلروج وأن عذاا مقيم وأنه غرام، كله حق : قالوا. بالعرض

مسلم ال نزاع فيه، وذلك يقتضي اخللود يف دار العذاب ما دامت باقية، وإمنا خيرج منها يف حال بقائها 
ني من خيرج من احلبس وهو حبس على حاله، وبني من يبطل حبسه خبراب احلبس أهل التوحيد، ففرق ب

  . ......وانتقاضه
  تضعيف القول بفناء النار

…  
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هذا يتعلق بقول من يقول بأن عذاب النار ال يبقى، بل ينقطع، وأن له حداً واية، وهذا قول قاله بعض 
 اليت مسعنا، وحنن ال نشك أن اهللا تعاىل رحيم بالعباد، وأن العلماء عن اجتهاد، وعللوا ذه التعليالت

بأنه : وخلق للعذاب أهالً، وال نشك أيضاً. رمحته تغلب غضبه، ولكن نعرف أنه خلق للرمحة أهالً
سبحانه جعل هذا العمل اليسري يف الدنيا له ثواب عظيم مضاعف مستمر، وكذلك الكفر اليسري له 



إن أحدكم : (قول النيب صلى اهللا عليه وسلم: ك ملقتضى حكمته، فمثالًعذاب دائم مستمر كثري؛ وذل
ليعمل بعمل أهل اجلنة حىت ما يكون بينه وبينها إال ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار 
فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حىت ما يكون بينه وبينها إال ذراع، فيسبق عليه الكتاب 

أن بعض الناس قد يولد كافراً وحييا كافراً أو مبتدعاً، وميضي : يعين) بعمل أهل اجلنة فيدخلهافيعمل 
عليه عمره وهو على كفره، وقبل موته بيوم أو بساعة أو سويعات مين اهللا عليه فيهتدي ويسلم وميوت 

ئاته وكفره وشركه على اإلسالم؛ فتكون تلك الساعة أو ذلك اليوم مكفراً ملا مضى من عمره ماحياً لسي
أصريم بن عبد األشهل مشركاً مع : وذنبه ومجيع ما عمله طوال حياته، وكان رجل من األنصار يقال له

قومه مل يسلم، وملا حضرت غزوة أحد وحضر القتال؛ هداه اهللا وأسلم، وملا أسلم دخل املعركة يف تلك 
، )عمل قليالً وأجر كثرياً: ( عليه وسلمالساعة، وقاتل مع املسلمني وقتل شهيداً؛ فقال النيب صلى اهللا

قُزمان كان مع املسلمني، : وخبالف حاله رجل يقال له. فعمله هذا القليل ثوابه ال ينقطع، ثواب دائم
وقاتل قتاالً شديداً، ولكن قبل موته أصابته جراحة فقتل نفسه، وقبل أن ميوت ذكر للنيب صلى اهللا عليه 

العمل اليسري ساعة أو ساعات : ، حبط عمله الصاحل ذه الفعلة، فنقول)نارإنه من أهل ال: (وسلم فقال
ال : إذاً. يثاب عليه العبد أبد اآلباد، وكذلك الكفر اليسري الذي خيتم لصاحبه به يعذب عليه أبد اآلباد

  إن: مانع أن نقول
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ستمراً ملن يستحقه بال اية، كما اهللا تعاىل قدر هذا العذاب ملن كفر به وخرج عن طاعته، وجعل ذلك م
خلق النعيم واألجر والثواب املستمر الباقي ومل جيعل له اية، وجعل ذلك ثواباً ملن عمل هذا العمل إىل 
غري اية، فهذا كله ال خيرج عن حكمة اهللا، فيعذب عذاباً مستمراً على العمل الكفري، وينعم نعيماً 

الذين خلطوا عمالً صاحلاً وآخر سيئاً؛ فهؤالء إما أن يعفو اهللا عنهم وأما . مستمراً على العمل الصاحل
وميحو عنهم السيئات، وإما أن يعذم بقدر سيئام، فيدخلون يف النار، ويبقون فيها مدة طويلة أو 
قصرية بقدر ذنوم، مث خيرجون منها بعدما ميكثون فيها املدة اليت قدر اهللا، فقد ميكثون ألف سنة أو 

على القول -فأما أن النار ختمد وينقطع عذاا فهذا . ني أو ألوفاً، وقد ال ميكثون إال قليالً مث خيرجونألف
، وقال ]٥٦:النساء[كُلَّما نضجت جلُودهم بدلْناهم جلُوداً :  ال يكون، بل اهللا تعاىل يقول-الصحيح
كلما انقضى حقب ابتدأ حقب، إىل غري اية، : ، يقول العلماء]٢٣:النبأ[البِثني فيها أَحقَاباً : اهللا تعاىل

  .فالقول الصحيح أا دائمة ومستمرة
  أدلة القائلني ببقاء النار وعدم فنائها

…  



)٣/٢٧٨(  

  

، ]٣٧:املائدة[ولَهم عذَاب مقيم : ومن أدلة القائلني ببقائها وعدم فنائها قوله: [قال املؤلف رمحه اهللا
فَلَن نزِيدكُم إِالَّ عذَاباً : ، وقوله تعاىل]٧٥:الزخرف[ال يفَتر عنهم وهم فيه مبلسونَ : عاىلوقوله ت

وما هم منها بِمخرجِني : ، وقوله تعاىل]٥٧:النساء[خالدين فيها أَبداً : ، وقوله تعاىل]٣٠:النبأ[
ال يدخلُونَ الْجنةَ : ، وقوله تعاىل]١٦٧:البقرة[م بِخارِجِني من النارِ وما ه: ، وقوله تعاىل]٤٨:احلجر[

 اطيالْخ مي سلُ فمالْج جلى يتوقوله تعاىل]٤٠:األعراف[ح ، : فَّفخال يوا ووتمفَي هِملَيى عقْضال ي
. مقيماً الزماً: ، أي]٦٥:الفرقان[نَّ عذَابها كَانَ غَراماً إِ: ، وقوله تعاىل]٣٦:فاطر[عنهم من عذَابِها 

، وأحاديث الشفاعة صرحية يف )ال إله إال اهللا: خيرج من النار من قال(وقد دلت السنة املستفيضة أنه 
خروج عصاة املوحدين من النار، وهذا حكم خمتص م، فلو خرج الكفار منها لكانوا مبرتلتهم ،ومل 

وخلق هلهما : (وقوله. ج بأهل اإلميان، وبقاء اجلنة والنار ليس بذاما، بل بإبقاء اهللا هلماخيتص اخلرو
، وعن عائشة رضي اهللا ]١٧٩:األعراف[ولَقَد ذَرأْنا لجهنم كَثرياً من الْجِن واِإلنسِ : قال تعاىل). أهالً

طوىب ! يا رسول اهللا: يب من األنصار؛ فقلتدعي رسول صلى اهللا عليه وسلم إىل جنازة ص: (عنها قالت
إن اهللا خلق ! أوغري ذلك يا عائشة ؟: هلذا عصفور من عصافري اجلنة، مل يعمل السوء، ومل يدركه، فقال

، )للجنة أهالً خلقهم هلا وهم يف أصالب آبائهم، وخلق للنار أهالً خلقهم هلا وهم يف أصالب آبائهم
إِنا خلَقْنا اِإلنسانَ من نطْفَة أَمشاجٍ نبتليه فَجعلْناه سميعاً : وقال تعاىل . رواه مسلم و أبو داود و النسائي

  :، واملراد]٣-٢:اإلنسان[إِنا هديناه السبِيلَ إِما شاكراً وإِما كَفُوراً * بصرياً 

)٣/٢٧٩(  

  

الَّذي أَعطَى كُلَّ شيٍء خلْقَه ثُم هدى :  قوله تعاىلاهلداية العامة، وأعم منها اهلداية املذكورة يف
  ]].٥٠:طه[

  ترجيح القول ببقاء النار وعدم فنائها
…  

ذكر املؤلف ما يتعلق بأبدية النار، وهذه اآليات صرحية أو ظاهرة الداللة يف أن النار باقية ال فناء هلا، 
هو الذي ال يزول، وال يتحول، وال ينقطع، وكذلك : قيمامل] ٣٧:املائدة[لَهم عذَاب مقيم : فقوله

. يدل على أن اخللود مستمر، وكذلك األبدية] ٥٧:النساء[خالدين فيها أَبداً : التعبري باخللود واألبدية
ارِ وما هم ، يرِيدونَ أَنْ يخرجوا من الن]١٦٧:البقرة[وما هم بِخارِجِني من النارِ : وكذلك قوله
هذه ] ٢٢:احلج[، كُلَّما أَرادوا أَنْ يخرجوا منها من غَم أُعيدوا فيها ]٣٧:املائدة[بِخارِجِني منها 



يا مالك ليقْضِ علَينا ربك : اآليات صرحية بأنه ليس هلم خروج، بل بقاؤهم مستمر، وكذلك ملا قالوا
 كُمثُونَ قَالَ إِناكثُونَ ، وكذلك قوله: متنوا أن يقضى عليهم فيموتوا، فقال] ٧٧:الزخرف[ماكم كُمإِن :

ال يقضي عليهم فيسترحيون من : ، أي]٣٦:فاطر[ال يقْضى علَيهِم فَيموتوا وال يخفَّف عنهم من عذَابِها 
لة وغريها واضحة الداللة يف أن اجلنة والنار باقيتان وهذه األد. هذا العذاب، ولكنهم دائماً ماكثون فيه

دائمتان، وأن نعيم اجلنة وعذاب النار مستمر، وهذه عقيدة أهل السنة، وال شك أن القول بدوامهما 
هو القول الذي تؤيده األدلة، وبكل حال هذا من األمور اليت يؤمن ا املسلمون، ويدل إميام ا على 

أما أن اهللا تعاىل علم أهل اجلنة وأهل النار، فال شك أنه سبحانه قدر . وإن مل يروهأم يؤمنون بالغيب 
من يعمل للجنة، ومن يعمل للنار قبل أن خيلقهم، بل قبل أن خيلق اخللق، وكتب ذلك يف اللوح احملفوظ 

قبل أن خيلق السماوات واألرض خبمسني ألف سنة، وال شك أن خلقهم ابتدأ منه، وهو بكل شيء 
  ليم، فهو يعلم منع

)٣/٢٨٠(  

  

ولَقَد ذَرأْنا : وهذه اآلية صرحية يف أنه خلق هؤالء للجنة وهؤالء للنار. هم أهل اجلنة ومن هم أهل النار
): ذرأنا(، إىل آخرها ]١٧٩:األعراف... [لجهنم كَثرياً من الْجِن واِإلنسِ لَهم قُلُوب ال يفْقَهونَ بِها

إن اهللا خلق للجنة أهالً، خلقهم هلا وهم يف أصالب : (وكذلك قوله يف احلديث. هنم أهالًخلقنا جل
، بل وهم يف صلب آدم، ففي بعض )آبائهم، وخلق للنار أهالً، خلقهم هلا وهم يف أصالب آبائهم

وإِذْ أَخذَ : ىلاألحاديث أنه ملا أخذ اهللا امليثاق من بين آدم من ظهر آدم، وهو امليثاق املذكور يف قوله تعا
 مهتيذُر مورِهظُه نم منِي آدب نم كبأن اهللا مسح ظهر آدم فاستخرج ذريته ]١٧٢:األعراف[ر ،

خلقت هؤالء للجنة وبعمل أهل اجلنة يعملون، وخلقت هؤالء للنار وبعمل أهل النار : (كالذر، فقال
فإم مأمورون ما داموا يف هذه احلياة بأن يستعدوا ، فال يتجاوز أحد ما خلق له، ومع ذلك )يعملون

اعلموا : (أفال نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال صلى اهللا عليه وسلم: ملا قال الصحابة. وأن يعملوا
، اهللا تعاىل أمرنا بالعمل مع أنه علم من يعمل ومن ال يعمل، وكذلك أمرنا )فكل ميسر ملا خلق له
ن نعلم، وأمرنا بأن نبشر وننذر، بل أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، مع أنه قد بالدعوة إليه، وأمرنا بأ

علم من يطيع ومن يعصي، وعلم من هم أهل اجلنة ومن هم أهل النار، ولكنه جعل لذلك أسباباً، فجعل 
رسالة الرسل سبباً من أسباب معرفته والدعوة إليه واإلميان به، وكذلك جعل ورثة الرسل الذي يدعون 

ه أيضاً من األسباب يف العمل الصاحل، حيث يهدي اهللا على يديهم وبواسطتهم من جعله اهللا من أهل إلي
  .اجلنة



  أنواع املوجودات
…  

)٣/٢٨١(  

  

متحرك بإرادته، فهدى : والثاين. مسخر بطبعه: أحدمها: فاملوجودات نوعان: [قال املؤلف رمحه اهللا
مث قسم . ة إرادية تابعة لشعوره، وعلمه مبا ينفعه ويضرهاألول مبا سخره له طبيعة، وهدى الثاين هداي

 ونوع ال -.  نوع ال يريد إال اخلري، وال يتأتى منه إرادة سواه كاملالئكة-: هذا النوع إىل ثالثة أنواع
مث .  ونوع يتأتى منه إرادة القسمني كاإلنسان-. يريد إال الشر، وال يتأتى منه إرادة سواه كالشياطني

 وصنف -.  صنف يغلب إميانه ومعرفته وعقله هواه وشهوته فيلتحق باملالئكة-:  أصنافجعله ثالثة
أنه : واملقصود.  وصنف تغلب شهوته البهيمية عقله فيلتحق بالبهائم-. عكسه فيلتحق بالشياطني

لك سبحانه أعطى الوجودين العيين والعلمي، فكما أنه ال موجود إال بإجياده، فال هداية إال بتعليمه، وذ
فمن شاء : (وقوله. كله من األدلة على كمال قدرته وثبوت وحدانيته، وحتقيق ربوبيته سبحانه وتعاىل

مما جيب أن يعلم أن اهللا تعاىل ال مينع الثواب ): إخل.. منهم إىل اجلنة فضالً، ومن شاء منهم إىل النار عدالً
نلْ ممعي نال إال من منع سببه وهو العمل الصاحل، فإنهَ ومظُلْماً و افخفَال ي نمؤم وهو اتحالالص 

وما : ، وكذلك ال يعاقب أحداً إال بعد حصول سبب العقاب، فإن اهللا تعاىل يقول]١١٢:طه[هضماً 
طي املانع، ال وهو سبحانه املع]. ٣٠:الشورى[أَصابكُم من مصيبة فَبِما كَسبت أَيديكُم ويعفُو عن كَثريٍ 

مانع ملا أعطى وال معطي ملا منع، لكن إذا من على اإلنسان باإلميان والعمل الصاحل ال مينعه موجب ذلك 
أصالً، بل يعطيه من الثواب والقرب ما ال عني رأت، وال أذن مسعت، وال خطر على قلب بشر، وحيث 

من يشاء ويضل من يشاء، لكن ذلك وال ريب أنه يهدي . منعه ذلك فالنتفاء سببه وهو العمل الصاحل
كله حكمة منه وعدل، فمنعه لألسباب اليت هي األعمال الصاحلة من حكمته وعدله، وأما املسببات بعد 

  نزول أسباا فال مينعها حبال، إذا مل تكن أسباباً صاحلة، إما لفساد

)٣/٢٨٢(  

  

وإذا كان . قتضى أو لوجود املانعيف العمل، وإما لسبب يعارض موجبه ومقتضاه، فيكون ذلك لعدم امل
منعه وعقوبته من عدم اإلميان والعمل الصاحل، وهو مل يعط ذلك ابتداًء حكمة منه وعدالً، فله احلمد يف 
احلالني، وهو احملمود على كل حال، كل عطاء منه فضل، وكل عقوبة منه عدل، فإنه تعاىل حكيم يضع 

وإِذَا جاَءتهم آيةٌ قَالُوا لَن نؤمن حتى نؤتى مثْلَ ما :  تعاىلاألشياء يف مواضعها اليت تصلح هلا كما قال



 هالَتلُ رِسعجثُ ييح لَمأَع اللَّه لُ اللَّهسر يوكما قال تعاىل]١٢٤:األنعام[أُوت ، : مهضعا بنفَت ككَذَلو
اللَّه نالِء مؤقُولُوا أَهيضٍ لعبِب رِيناكبِالش لَمبِأَع اللَّه سا أَلَينِنيب نم هِملَيوحنو ذلك، ].. ٥٣:األنعام[ ع

  ]. ......وسيأيت هلذا زيادة بيان إن شاء اهللا تعاىل
  املالئكة كلهم خري

…  

)٣/٢٨٣(  

  

حانه خلق اجلنة الكالم األول يتعلق خبلق اهللا تعاىل ألهل اجلنة وأهل النار وتقسيمهم؛ وذلك ألنه سب
وخلق هلا أهالً، وخلق النار وخلق هلا أهالً، وكل موفق وميسر ملا خلق له، وال يتجاوزون ما قدر هلم، 

مادة خري ومادة : ولكنه سبحانه جعل بعض اخللق شراً حمضاً، وبعضهم خرياً حمضاً، وبعضهم فيه مادتان
، بل كلهم يعبدون اهللا، يقول النيب صلى شر، فاملالئكة كما مسعنا كلهم خري، ليس فيهم نفوس شريرة

أطت السماء وحق هلا أن تئط؛ ما فيها موضع أربعة أصابع إال وفيه ملك قائم أو راكع : (اهللا عليه وسلم
: ، وأخرب أن هناك مالئكة سجود منذ خلقهم اهللا إىل أن تقوم الساعة، مث يوم القيامة يقولون)أو ساجد

وقد ذكر من عبادم ومن اجتهادهم يف ). غري أنا مل نشرك بك شيئاًسبحانك ما عبدناك حق عبادتك، (
الطاعات وأنواع القربات، مع أم ليس هلم شهوة حتملهم على املعاصي؛ فألجل ذلك فكلهم خري، 

م علَيكُم سال* والْمالئكَةُ يدخلُونَ علَيهِم من كُلِّ بابٍ : وأخرب اهللا بأم خيدمون أهل اجلنة، قال تعاىل
  ].٧٥:الزمر[وترى الْمالئكَةَ حافِّني من حولِ الْعرشِ يسبحونَ بِحمد ربهِم : ، وقال]٢٤-٢٣:الرعد[

  الشياطني كلهم شر
…  

الشياطني، ال شك أم خلقوا للشر، وأم خلقوا للنار، وأم مستعدون لدخول النار : القسم الثاين
ومنهم شياطني اجلن، . ا؛ وذلك ألم خلقوا من النار، وهلذا ال يتأملون بالنار يف الدنياومقدمون عليه

، وقال ]٢٧:احلجر[والْجانَّ خلَقْناه من قَبلُ من نارِ السمومِ : فإم أيضاً خلقوا من النار كما قال تعاىل
، ولكن الشياطني الذين هم إبليس وذريته كلهم شر ]١٥:نالرمح[وخلَق الْجانَّ من مارِجٍ من نارٍ : تعاىل

  .حمض، ليس فيهم خري أصالً، هؤالء هم أهل النار، وهم الذين ال خري فيهم
  اإلنس واجلن فيهم خري وشر

…  

)٣/٢٨٤(  

  



 فهؤالء فيهم خري وفيهم شر، فمنهم من يغلب -اجلن واإلنس-الثقالن : اإلنسان، وقيل: القسم الثالث
 يكون كله خرياً، وهم األنبياء وورثة األنبياء واألتقياء والعباد والزهاد، واملؤمنون صادقو خريه، أو

اإلميان؛ فهؤالء حيميهم اهللا عن السيئات وعن الكبائر واآلثام فال يقربوا، وحيفظون أوقام كلها 
من يكون بضد ذلك، فهم ومنهم . بالطاعة، ويتقربون إىل رم بأنواع العبادة، فهؤالء يلحقون باملالئكة

أشرار وكفرة وفجرة وفساق خارجون عن الطاعة، ال يألفون العبادة وال حيبوا، ويألفون الكفر 
والفسوق والعصيان، ويتلذذون باملعصية وينفرون عن الطاعة، فهؤالء ال شك أم يلحقون بالشياطني، 

َألمَألنَّ جهنم منك وممن تبِعك منهم : سويكونون منهم ومن أتباعهم، ويدخلون يف قول اهللا تعاىل إلبلي
 نيعم٨٥:ص[أَج[ونَ : ، ويف قولهاوالْغو ما هيهوا فبكونَ * فَكُبعمأَج يسلإِب ودنجو]٩٤:الشعراء-

 وهم الذين هناك قسم ثالث تغلب عليهم احلياة البهيمية،: وأيضاً. ، فهذا القسم ملحق بالشياطني]٩٥
جيعلون عقوهلم تبعاً ملا يشتهونه، فيسخرون عقوهلم للشهوات البهيمية الدنيئة؛ فهؤالء ملحقون بالبهائم، 

أَفَرأَيت من اتخذَ إِلَهه : ولكنهم أقرب إىل من عبد هواه، واهللا تعاىل قد أخرب بأن هناك من يعبد اهلوى
 اهووالذي يعبد هواه هو )ت أدمي السماء إله يعبد شر من هوى متبعما حت: (، ويف األثر]٢٣:اجلاثية[ه ،

  .فانظر أي األقسام أحسن؛ فاختر أن تكون منهم. الذي ال يشتهي شيئاً وال يهوى شيئاً إال ركبه
  نفوس البشر ثالثة أقسام

…  
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س األتقياء  نفوس علوية ملكية، وهذه نفو-: إن نفوس البشر ثالثة أقسام: يقول بعض العلماء
 ونفوس يمية، مبعىن أا ليس هلا هم إال هواها وشهواا، وما متيل إليه -. األصفياء، عباد اهللا املخلصني

: بطباعها، فهؤالء ملحقون بالبهائم، وهم أشبه ما يكونون مبن ال عقول هلم، وهم داخلون يف قوله تعاىل
وهم الذين من طبعهم االعتداء :  ونفوس سبعية-. إخل اآلية].. ١٧٩:األعراف[لَهم قُلُوب ال يفْقَهونَ 

والظلم والتجرب والتكرب والتسلط على الغري، وحب السلطة والسيطرة والتعدي؛ فهؤالء أشبه ما 
وال شك أن خري األقسام الذين نفوسهم ملكية علوية مهتهم عالية . يكونون بالسباع الضارية املعتدية

املالئكة، :  وحكمة اهللا اقتضت تقسيم اخللق إىل هذه األقسام الثالثة.رفيعة، ليست مهتهم دنيئة
والشياطني، وبين آدم، وجعل اهللا لبين آدم هذه األقسام الثالثة، واهللا تعاىل هو الذي خيلق ما يشاء 

  .وخيتار
  تقدير اهللا ألهل اجلنة وأهل النار حبكمته وعدله ورمحته

…  
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 وأهل النار، فمعلوم أنه سبحانه حكيم يف أمره ويف تدبريه، وأنه لو عذب أهل قدر اهللا تعاىل أهل اجلنة
مساواته وأهل أرضه؛ مل يكن ظاملاً هلم، ولو رمحهم لكانت رمحته خرياً هلم من أعماهلم، فإم ما عملوا وال 

عدله أو ما للعباد عليه حق واجب كال وال سعي لديه ضائع إن عذبوا فب: آمنوا وال اتقوا إال بفضله
نعموا فبفضله وهو الكرمي الواسع فهو سبحانه خلق اجلنة وخلق هلا أهالً وقدر أعماهلم، ويسر هلم السبل 
والوسائل اليت جتعلهم من أهلها، وتلحقهم بالعباد الصاحلني، وذلك فضل اهللا يؤتيه من يشاء، وكذلك 

 قد وعدمها اهللا تعاىل بأهل؛ فقال -قابدار الثواب ودار الع-قدر للنار أهالً؛ وذلك ألن هاتني الدارين 
، فالبد أن يدخلهما اهللا من يستحقهما، )ولكل واحدة منكما علي ملؤها: (تعاىل خماطباً اجلنة والنار

، ]٢٩:ق[وما أَنا بِظَالَّمٍ للْعبِيد : فبفضله ينعم على أهل اجلنة، وبعدله يعذب أهل النار، وال يظلم أحداً
  ].٣١:غافر[يد ظُلْماً للْعباد وما اللَّه يرِ

  ]٦٨[شرح العقيدة الطحاوية 
اختلف الناس يف االستطاعة على قدر اختالفهم يف القدر، ومهما نظر اإلنسان بإنصاف فإنه سيجد احلق 

  .الذي يصدقه الدليل مع أهل السنة، وأن الصواب قد جانب من خالفهم
  آثار اإلميان باليوم اآلخر

…  
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اإلميان باليوم اآلخر، واإلميان بالقدر خريه وشره، وهذان الركنان حيتاج كل منهما :  أركان اإلميانمن
إىل تفاصيل، وقد مر بنا بعض التفاصيل، واملؤمن الذي يؤمن باهللا يؤمن مبا أخرب من التفاصيل هلذه 

ومن عالمات اإلميان .  هو كائناألشياء؛ وذلك ألن من متام اإلميان باهللا اإلميان مبا أخرب به مما كان أو
باليوم اآلخر االستعداد له، وال شك أن يوم القيامة عظيم اهلول، عظيم الكرب، مساه اهللا يوم الفزع 

وأما تفاصيله فإا مأخوذة من األدلة التفصيلية اليت اشتملت عليها اآليات واألحاديث، وإذا . األكرب
عليه أثر تلك األمور، فيستعد للحساب إذا آمن به، ويستعد قرأها أو مسعها املؤمن فبال شك أنه يظهر 

لتطاير الصحف إذا آمن ا، ويستعد لورود احلوض إذا آمن به، ويستعد للصراط إذا آمن به، وآخر 
شيء يؤمن به اجلنة أو النار، فيعلم أما النهاية، وأن اجلنة دار الكرامة ألولياء اهللا، والنار دار العذاب 

، ولكل منهما بنون، ولكل منهما أهل، وقد وعد اهللا كالً منهما مبلئها، كما يف قوله صلى اهللا ألعداء اهللا
يفّ اجلبارون : يفّ ضعفاء الناس وسقطهم، وقالت النار: احتجت اجلنة والنار، فقالت اجلنة: (عليه وسلم



نت دار عذايب أعذب بك أ: أنت دار رمحيت أرحم بك من أشاء، وقال للنار: واملتكربون، فقال اهللا للجنة
، وإذا كان كذلك فإنه يستعد ملا ينجيه من النار، وملا يؤهله )من أشاء، ولكل واحدة منكما علي ملؤها

وأما صفة ما فيهما فقد فصلت يف ذلك األدلة، وألفت فيها املؤلفات، فلإلمام ابن القيم رمحه اهللا . للجنة
مجع فيه صفة اجلنة، وما ورد فيها، وذكر فيه ) راح حادي األرواح إىل بالد األف( كتاب مفيد امسه 

ومجيع ما أخرب اهللا .. درجاا وآنيتها وقصورها وأارها وأشجارها ومثارها وحورها وفرشها وسررها
) التخويف من النار والتعريف حبال دار البوار(عنها، وهكذا لتلميذه ابن رجب رمحه اهللا كتاب مساه 

  اا ومحيمها وزقومها وأغالهلا وسعريها وزمهريرها ودركااتكلم فيه عن النار وعن عذ

)٣/٢٨٨(  

  

وحرها وحال أهلها، وما ورد فيهم، فإذا قرأ القارئ هذا الكتاب اشتد خوفه، واشتد فزعه، وإن مل يكن 
فيه تفصيل لألعمال اليت يستحق ا العبد النار، ولكن ذكر فيه صفة عذاب النار، وأما األعمال فهي 

رة مبسوطة يف األدلة، جتدون يف اآليات واألحاديث اليت ذكر فيها أهل النار وأهل اجلنة، من فعل مذكو
كذا دخل اجلنة، ومن فعل كذا دخل النار، وهذه مشروحة وموسع الكالم فيها، وإذا عرفها املسلم فإنه 

لها، واليت توعد بال شك يهتم ا، فيعرف األعمال الصاحلة اليت تصري أهلها من أصحاب اجلنة فيعم
. عليها بعذاب النار فيتركها، ويبتعد عنها، وعن أهلها حىت يكون من أهل الوعد، ويسلم من الوعيد

......  
  حقيقة االستطاعة وأقسامها واختالف الناس فيها

…  
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 املخلوق واالستطاعة اليت جيب ا الفعل من حنو التوفيق الذي ال يوصف: وقوله: [قال املؤلف رمحه اهللا
به تكون مع الفعل، وأما االستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسالمة اآلالت فهي قبل الفعل 

االستطاعة ]. ٢٨٦:البقرة[وا يتعلق اخلطاب، وهو كما قال تعاىل ال يكَلِّف اللَّه نفْساً إِالَّ وسعها 
 -كما ذكره الشيخ رمحه اهللا-طاعة إىل قسمني والطاقة والقدرة والوسع، ألفاظ متقاربة، وتقسيم االست

ال تكون القدرة إال قبل الفعل، : هو قول عامة أهل السنة، وهو الوسط، وقالت القدرية واملعتزلة
إن للعبد قدرة : ال تكون إال مع الفعل، والذي قاله عامة أهل السنة: وقابلهم طائفة من أهل السنة فقالوا

تكون قبله، وال جيب أن تكون معه، والقدرة اليت يكون ا الفعل البد أن هي مناط األمر والنهي، وهذه 



وأما القدرة اليت من جهة الصحة والوسع . تكون مع الفعل، ال جيوز أن يوجد الفعل بقدرة معدومة
اسِ وللَّه علَى الن: والتمكني وسالمة اآلالت، فقد تتقدم األفعال، وهذه القدرة املذكورة يف قوله تعاىل

، فأوجب احلج على املستطيع، فلو مل يستطع إال ]٩٧:آل عمران[حج الْبيت من استطَاع إِلَيه سبِيالً 
من حج مل يكن احلج قد وجب إال على من حج، ومل يعاقب أحداً على ترك احلج، وهذا خالف املعلوم 

، فأوجب ]١٦:التغابن[ه ما استطَعتم واسمعوا فَاتقُوا اللَّ: بالضرورة من دين اإلسالم، وكذا قوله تعاىل
التقوى حبسب االستطاعة، فلو كان من مل يتقِ اهللا مل يستطع التقوى مل يكن قد أوجب التقوى إال على 

فَمن لَم يستطع فَإِطْعام ستني : وكذا قوله تعاىل. من اتقى ومل يعاقب من مل يتقِ وهذا معلوم الفساد
استطاعة األسباب واآلالت، وكذا ما حكاه سبحانه من قول : ، واملراد منه]٤:اادلة[مسكيناً 
، وكذم يف ذلك القول، ولو كانوا أرادوا االستطاعة ]٤٢:التوبة[لَو استطَعنا لَخرجنا معكُم : املنافقني

  اليت هي حقيقة قدرة الفعل، ما

)٣/٢٩٠(  

  

أنفسهم كاذبني، وحيث كذم فدل أم أرادوا بذلك املرض أو فقد املال على ما بني كانوا بنفيهم عن 
إِنما السبِيلُ علَى الَّذين : ، إىل أن قال]٩١:التوبة[لَيس علَى الضعفَاِء وال علَى الْمرضى : تعاىل بقوله

ومن لَم يستطع منكُم طَوالً أَنْ ينكح : له تعاىلوكذا قو]. ٩٣:التوبة[يستأْذنونك وهم أَغْنِياُء 
 اتنمؤالْم اتنصحاستطاعة اآلالت واألسباب، ومن ذلك قوله صلى اهللا : ، واملراد]٢٥:النساء[الْم

، وإمنا )صلِ قائماً، فإن مل تستطع فقاعداً، فإن مل تستطع فعلى جنب: (عليه وسلم لعمران بن حصني 
كما نقل : والقدر-هذا الكالم يتعلق بركن من أركان اإلميان وهو القدر ]. ى استطاعة الفعل معهانف

أن اهللا قادر على كل شيء، وأنه يدخل يف قدرته أفعال العباد :  هو قدرة اهللا، واملعىن-عن اإلمام أمحد 
اإلميان بأن لإلنسان : ومن اإلميان بالقدر. وحركام، وأنه هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء

قدرة على أفعاله وإرادة ا أصبح مكلفاً، وأن من فقد تلك القدرة سقط عنه التكليف؛ وذلك ألن هذا 
شيء حمسوس، ظاهر ليس فيه خفاء، فاإلنسان األعمى ال يكلف أن يقرأ يف الكتاب، واإلنسان األعرج 

ه عن ذلك، وقد أسقط اهللا اجلهاد عن ال يكلف أن يسعى السعي الشديد يف الطواف أو يف السعي لعجز
لَيس علَى اَألعمى حرج وال علَى اَألعرجِ حرج وال علَى الْمرِيضِ حرج : املعذورين يف قوله تعاىل

  . ......، وحنو ذلك من اآليات]٦١:النور[
  استطاعة مبعىن التوفيق

…  
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استطاعة مبعىن التوفيق، وهذه ال ميلكها إال اهللا، : سمنيأن االستطاعة تنقسم إىل ق: ذكر الشارح
فأما التوفيق واإلهلام واهلداية فهي إىل اهللا ال . واستطاعة مبعىن مزاولة الفعل، وهذه يوصف ا العبد

 ،]٥٦:القصص[إِنك ال تهدي من أَحببت : يستطيعها العباد، بل قد نفاها اهللا تعاىل حىت عن نبيه، فقال
، ]٣٣:الرعد[، ومن يضللْ اللَّه فَما لَه من هاد ]٣٧:الزمر[ومن يهد اللَّه فَما لَه من مضلٍّ : وقال تعاىل

من أضله فال أحد يقدر على هدايته، فهذه : ، أي]٣٧:النحل[فَإِنَّ اللَّه ال يهدي من يضلُّ : وقال
ولكن بال .  وإهلامه وإفهامه، وتستدعي اإلقبال بقلبه وقالبه إىل األعمالاالستطاعة تستدعي توفيق اهللا

له قدرة على بعض األسباب، فيجعلها اهللا سبباً هلداية بعض الناس؛ وألجل ذلك : شك أن اإلنسان أيضاً
ألن يهدي اهللا بك رجالً واحداً خري لك من محر : (قال النيب صلى اهللا عليه وسلم لعلي رضي اهللا عنه

أنك أنت بينت لذلك الرجل وحذرته وأنذرته : ، فجعله سبباً للهداية، واهللا هو اهلادي، مبعىن)لنعما
وخوفته، ودعوته إىل ما ينفعه، وبينت له النافع، وبينت له الضار، وبينت له عاقبة هذا وعاقبة هذا، فاهللا 

مثل هذا بال شك أنه سبب يف قذف يف قلبه املعرفة والقبول، وتقبل ما جئت به، فأصبح بذلك قابالً؛ ف
من دعا إىل هدى كان له (كذلك يقول يف حديث آخر . اهلداية، فأصلها من اهللا، وأنت منك األسباب

 متسبب، واهللا هو الذي جعل -بال شك-ضد الضالل، فالداعي : ، مساه هدى، أي)مثل أجور من تبعه
  .السبب مؤثراً ومفيداً

  استطاعة مبعىن القدرة على الفعل
…  
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االستطاعة اليت هي مزاولة الفعل والقدرة عليه، وهذه هي اليت ال يكلف : القسم الثاين من االستطاعة
من استطَاع إِلَيه :  عن احلج بدنياً ال يستطيعه؛ ولذلك قال تعاىل-مثالً-اهللا من مل يقدر عليها، فالعاجز 

 يوصله إىل مكة ال يستطيع، ولو كان يستطيع بدنياً، ، والفقري الذي ال جيد ما]٩٧:آل عمران[سبِيالً 
والذي ال يستطيع بدنياً كالذي ال يثبت على السيارة أو على الطائرة ملرض أو لشلل أو خلوف أو ما 

ال يستطيع الثبوت على املركوب فهو معذور بذلك، ال يستطيع مباله أو ال : أشبه ذلك، يقال عنه أيضاً
 اهللا تعاىل ال يكلف اإلنسان مع عجزه، إمنا يكلفه إذا كان قادراً، وكذلك إذا ومعلوم أن. يستطيع ببدنه

كان فامهاً، ولذلك أسقط اهللا التكاليف عن األطفال لكوم غري قادرين وال فامهني، وأسقطها عن 
لَيس علَى : فاقدي العقول لنقصهم معنوياً، وكذلك أسقطها عن العاجزين يف قوله تعاىل يف اجلهاد

ليس عليهم : ، يعين]٩١:التوبة[لضعفَاِء وال علَى الْمرضى وال علَى الَّذين ال يجِدونَ ما ينفقُونَ حرج ا



حرج يف أن يتخلفوا عن اجلهاد، مثل هؤالء ال يستطيعون أن خيوضوا املعارك، وكذلك املرضى ال 
مركوباً أو ال جيدون عدة، فهؤالء أسقط اهللا يستطيعون، وكذلك الذين ال جيدون ما ينفقون، ال جيدون 

، ]٩٧:آل عمران[من استطَاع إِلَيه سبِيالً : عنهم اجلهاد، كما أسقط عن العاجز مالياً احلج بقوله
قدرة العبد من : بالزاد والراحلة يف بعض األحاديث واآلثار، فدل على أن االستطاعة): سبيالً(وفسرت 

دن، فإذا كان ذلك الفعل يستدعي ماالً كاحلج واجلهاد سقط عنه إذا فقد حيث املال ومن حيث الب
املال، وإذا كان ال يستدعي ماالً كالقريب من مكة ولكنه يستدعي قوة البدن، وكان هذا اإلنسان 

مريضاً أو عاجزاً بدنياً سقط عنه، واجلهاد كذلك يسقط عنه إذا كان عاجزاً بدنياً، وأما إذا كان عاجزاً 
  وكذلك العبادات البدنية. اً، ولكن هناك من تكفل به وجهزه فإنه ال يسقط عنهمالي

)٣/٢٩٣(  

  

ال يستطيع : الصيام يف السفر أو يف املرض، يقال: احملضة إذا كان فيها مشقة فإا تسقط أو تؤجل، مثل
بقية أن يصوم وهو مريض، ال يستطيع أن يصوم وهو مسافر ملشقة السفر، فيؤجل الصيام، وكذلك 

األعذار، أما الصالة فإا عمل بدين؛ فألجل ذلك تتوقف أفعاهلا على القوة والقدرة، فإذا مل يستطع أن 
ال يستطيع احلصول على املاء أو ال : حيصل على املاء سقطت عنه الطهارة باملاء، واكتفى بالتيمم، يقال

إذا مل يستطع أن يصلي وهو : ةيستطيع استعمال املاء ملرض أو حرق أو حنو ذلك، وكذلك فعل الصال
قائم صلى وهو جالس، فإن عجز عن الصالة جالساً صلى على جنب أو مستلقياً كما يف بعض 

الروايات، فمن عجز عن نوع من االستطاعة البدنية انتقل إىل ما يستطيعه، ويعرف ذلك العرب يف كل 
ستطيع أراد بذلك األمور العادية، إذا مل تستطع شيئاً فدعه وجاوزه إىل ما ت: شيء حىت يقول بعضهم

احلرف ختتلف، فاإلنسان الذي معه قوة بدنية يستطيع أن حيمل األثقال، : األفعال احملسوسة، فمثالً: أي
فهذا حيترف هذه احلرفة، وقد تكون أكثر أجرة، وآخر ال يستطيع ذلك، ولكن يستطيع أن يعمل 

  .و ما أشبهها، فالناس يتفاوتون يف االستطاعةاألعمال اليت ليس فيها محل وال أثقال، كحراسة أ
  االستطاعة تكون قبل الفعل ومع الفعل

…  
يعين قبل مباشرته، نرى إنساناً قوياً : معلوم أن االستطاعة تكون قبل الفعل ومع الفعل، قبل الفعل

يعه مالياً، أنت مكلف باحلج؛ ألنك تستط: أنت مكلف بأن تصلي قائماً، ونرى إنساناً غنياً فنقول: فنقول
وهذه االستطاعة تستمر إىل أن ينتهي من العمل، فتكون قبل الفعل، ويف أثناء الفعل؛ وألجل هذا لو 

صلى ركعتني من الظهر وهو قائم مث عجز جلس، وأمت بقية صالته جالساً، وكذلك يف احلج، لو أنه عمل 
ه لعجزه، ويقال يف سائر  وكَّل فيه، وسقط عن-مثالً-بعض أعمال احلج وعجز عن بعضها كالرمي 



إن االستطاعة تكون قبل الفعل، وال خياطب ا إال من كان مستطيعاً قبل مزاولة الفعل، وتكون : األفعال
  .يف أثناء الفعل أيضاً
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  بطالن القول بأن االستطاعة ال تكون إال مع الفعل
…  

لك ألنه لو كان كذلك مل يكن اإلنسان قول باطل؛ وذ: االستطاعة ال تكون إال مع الفعل: قول من قال
: مكلفاً حىت يفعل، فال يكون على القادر توبيخ، إذا كان اإلنسان قادراً على احلج ولكنه تركه، وقال

أنت مكلف من اآلن؛ ألنك موصوف بالقدرة بدنياً ومالياً، فيلزمك : أنا غري مكلف حىت أقدر، قلنا له
ح البدن الذي يسمع النداء للصالة وال عذر له، ويستطيع أن أن تباشر الفعل، وهكذا اإلنسان الصحي

أنت ال تستطيع حىت تباشر الفعل؟ أنت غري مكلف : يأيت إىل املساجد فيؤدي الصالة فيها، فهل يقال له
أنت لست مبكلف ما دمت : إىل أن تبدأ يف الفعل؟ لو قيل ذلك لسقطت كثري من العبادات، لو قيل مثالً

ال نكون قادرين إال إذا باشرنا، فهذا قول ال :  يف مباشرة الفعل؛ العتذر الكثري، وقالوايف بيتك حىت تبدأ
يقول النيب صلى : ولو كان كذلك العتذر كثري من الناس عن العمل، فلو قيل له يف النكاح. يقوله عاقل

أحصن للفرج، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر و! يا معشر الشباب: (اهللا عليه وسلم
أنت ال : أنا ال أستطيع، ما معىن االستطاعة هنا؟ هل يقال: ، فال يقول)ومن مل يستطع فعليه بالصوم

أنت مستطيع أن تتزوج، فلو : تستطيع حىت تدخل بالزوجة؟ إذا رأيناه ميلك املال وعنده األهلية، قلنا
وقول اهللا . هذا خالف العقل:  قلناما دمت مل أتزوج، فأنا يل رخصة يف أن أترك الزواج،: قال مثالً

ومن لَم يستطع منكُم طَوالً أَنْ ينكح الْمحصنات الْمؤمنات فَمن ما ملَكَت أَيمانكُم : تعاىل
رخصة يف أن يتزوج األمة اململوكة إذا مل يستطع طول احلرة، فهل هذه الرخصة ال تكون ] ٢٥:النساء[

ليس كذلك، بل إذا رأيناه ذا مال يقدر على مهر احلرة، منعناه أن : عجز بعد الفعل؟ نقولإال ملن 
أنت اآلن : ما دمت مل أتزوج فأنا غري مستطيع، نقول: ال حتل لك، قد يقول: يتزوج األمة، وقلنا

  مستطيع، الطول هو املال، واملال موجود عندك،
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  .وهكذا يقال يف أنواع االستطاعة
  الن مذهب اجلهمية يف االستطاعةبط



…  
إن العبد ليس له حركة، وحركاته ليست اختيارية، بل اضطرارية، ويسمون اربة، : اجلهمية قالوا

فهؤالء سلبوا العبد قدرته، وسلبوه اختياره، وجعلوا حركات يديه أو ركوعه أو سجوده أو جنايته أو 
إمنا هو مبرتلة أغصان الشجرة اليت : ي اختيار، وقالواأو حنو ذلك اضطراراً إجباراً ليس له أ.. سكره

! حتركها الرياح، ومبرتلة حركة املرتعش الذي ترتعش يداه وال يقدر على إمساكها، هكذا جعلوا حركاته
فجعلوا طاعاته ومعاصيه خارجة عن استطاعته، وليس له أي اختيار، وأبطلوا بذلك األوامر والنواهي، 

كلها، ومع ذلك فإم متناقضون، وقد مر بنا كثري من تناقضهم؛ وذلك ألنك لو وأبطلوا بذلك الشريعة 
ال : ضربت أحدهم، واحتججت بالقدر؛ ما عذرك يف ضربك، وال تركك تضربه، فكذلك أيضاً نقول

حتتج بالقدر على فعل املعاصي وترك الطاعات، بل عليك أن تزاول الفعل بقدر استطاعتك اليت منحك 
طى اإلنسان استطاعة ا يزاول األفعال، ولوال تلك االستطاعة ملا حصل تكليف ذه اهللا، فاهللا أع

  .العبادات وذه األفعال، ولو نفيت لبطلت الشريعة
  بطالن مذهب املعتزلة يف االستطاعة

…  
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أما اجلهمية جيعلون أفعال العباد الصادرة منهم ليس هلم فيها أي اختيار، بل هم مضطرون إليها، و
املعتزلة فمذهبهم أن العبد هو الذي خيلق فعله، وليس هللا قدرة على أفعال العبد، فجعلوا العبد مستقالً 

إن اهللا ال يقدر أن يهدي وال أن : بفعله، ونفوا قدرة اهللا عليه، ونفوا األدلة اليت تدل على ذلك، فقالوا
اد االختيار ال هللا تعاىل، وأبطلوا قوله يضل، بل العبد هو الذي يهدي نفسه أو يضل نفسه، وجعلوا للعب

واللَّه علَى كُلِّ شيٍء : ، وأبطلوا عموم قول اهللا تعاىل]٦٨:القصص[وربك يخلُق ما يشاُء ويختار : تعاىل
 يرال يقدر إال على ما يشاء، ال على كل شيء، وهكذا قالوا يف كل ما هذا : ، وقالوا]٢٨٤:البقرة[قَد
ال شك أن هذا قول باطل ال ميكن أن يصدر من عاقل؛ وذلك ألنا نؤمن بقدرة اهللا، : فنقول. يلهسب

ونؤمن بعمومها، وال ينايف ذلك أنه أعطى العباد قدرة يزاولون ا أعماهلم أصبحوا ا مكلفني، يثابون 
 غالبة على قدرم، على اخلري، ويعاقبون على الشر، ولكن تلك القدرة مغلوبة بقدرة اهللا، فقدرة اهللا

  .وإرادته غالبة على إرادم
  أدلة ثبوت االستطاعة

…  
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ما كَانوا : وأما دليل ثبوت االستطاعة اليت هي حقيقة القدرة، فقد ذكروا فيها قوله تعاىل: [قال رمحه اهللا
يقة القدرة ال نفي األسباب واآلالت؛ نفي حق: واملراد] ٢٠:هود[يستطيعونَ السمع وما كَانوا يبصرونَ 

 -إن شاء اهللا تعاىل-) وال يطيقون إال ما كلفهم: (ألا كانت ثابتة، وسيأيت لذلك زيادة بيان عند قوله
أَلَم أَقُلْ إِنك لَن تستطيع : ، وقوله]٦٧:الكهف[إِنك لَن تستطيع معي صبراً : وكذا قول صاحب موسى

ي صعراً محقيقة قدرة الصرب ال أسباب الصرب وآالته، فإن تلك كانت : ، واملراد منه]٧٢:الكهف[ب
ثابتة له، أال ترى أنه عاتبه على ذلك؟ وال يالم من عدم آالت الفعل وأسبابه على عدم الفعل، وإمنا يالم 

ياها بضد ما أمر به، ومن من امتنع منه الفعل لتضييعه قدرة الفعل؛ الشتغاله بغري ما أمر به، أو شغله إ
إن القدرة ال تصلح للضدين، فإن القدرة املقارنة للفعل : إن القدرة ال تكون إال حني الفعل يقولون: قال

معلوم أن اإلنسان معه قدرة عامة، ولكن ]. ال تصلح إال لذلك الفعل، وهي مستلزمة له ال توجد بدونه
قَالَ إِنك لَن : ه، ففي قصة موسى واخلضر أن اخلضرقد يغلب تلك القدرة واالستطاعة ما يفوا علي

قَالَ : ، ولكن موسى]٦٨-٦٧:الكهف[وكَيف تصبِر علَى ما لَم تحطْ بِه خبراً * تستطيع معي صبراً 
ره، ففي املرة ، ومع ذلك مل يستطع الصرب؛ ألنه رأى ما أنك]٦٩:الكهف[ستجِدنِي إِنْ شاَء اللَّه صابِراً 

األوىل ملا خرق السفينة مل يستطع أن يصرب؛ ألنه رأى شيئاً عجباً فلم يستطع أن يصرب، مث أخربه اخلضر 
بأنه أراد عيبها حىت ال تؤخذ منهم، وملا رآه قتل غالماً بغري ذنب مل يصرب أن ينكر عليه، ولكن مل يعلم 

رب مع كونه قادراً أن ميسك نفسه، وملا بىن اخلضر عاقبة هذا الغالم، وأنه طبع كافراً، فلم يستطع الص
  ومع ذلك تقيم! اجلدار يف تلك القرية اليت مل يضيفهما أهلها استنكر ذلك، كيف أم مل يضيفونا
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ليس املراد ال )) لَن تستطيع : (( قوله: إذاً. جدارهم؟ فلم يستطع أن يصرب، وهو قادر على ذلك
ال تستطيع عقالً، بل هو يقدر، لكنك إذا رأيت شيئاً تستنكره وتستقبحه؛ فالعادة أنك تستطيع بدنياً، و

تندفع، ولو كنت ال تدري ما عاقبته، هذا معىن االستطاعة يف هذا الباب، وبال شك أن هذه االستطاعة 
، فأفاد بأنه قادر ]٦٩:فالكه[ستجِدنِي إِنْ شاَء اللَّه صابِراً : مقدورة، ولو مل تكن مقدروة ملا قال موسى

واالستطاعة تكون مالية، مثل استطاعة الذي يريد احلج وحنوه، أو جتب عليه نفقة . وأن عنده استطاعة
فَمن لَم يجِد فَصيام شهرينِ متتابِعينِ : أقاربه، وتكون بدنية كاستطاعة صوم الكفارات وحنوها، قال تعاىل

لظهار، ويف كفارة القتل، يعين من مل يستطع العتق، وهو استطاعة مالية، ، يف كفارة ا]٤:اادلة[
من : يعين] ٤:اادلة[فَمن لَم يستطع فَإِطْعام ستني مسكيناً : والصيام استطاعة بدنية حمضة، وقال تعاىل

اهللا تعاىل قدرته : درةفيقال يف الق. مل يستطع صوم الشهرين الذي هي استطاعة بدنية لعذر من األعذار



ما كَانوا : عامة، وجعل للعباد قدرة على مزاولة أعماهلم، وأما اآلية اليت بدأ ا الشارح هنا، وهي قوله
، فمعلوم أم هلم أمساع وهلم أبصار، ولكن كانوا ]٢٠:هود[يستطيعونَ السمع وما كَانوا يبصرونَ 

طيعون أن ينصتوا ويستمعوا له، وكذلك ال يستطيعون مقابلته، ويف ينفرون من هذا الشيء فال يست
إمكام أن جيلسوا ويستمعوا، ولكن الدوافع تدفعهم، قد ذكر اهللا مثل ذلك عن املشركني يف قوله 

، ]٥:فصلت[ا وبينِك حجاب وقَالُوا قُلُوبنا في أَكنة مما تدعونا إِلَيه وفي آذَانِنا وقْر ومن بينِن: تعاىل
كالمك ال يدخل يف قلوبنا : ومعلوم أن هذا ليس بظاهر، فقلوم كقلوب غريهم، ولكن كأم يقولون

  وال يدخل يف أمساعنا، ولو مسعناه مل نتأمله ومل نتعقله وال ننظر إليه نظر االعتبار، فهل
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، هم )ما كَانوا يستطيعونَ السمع: (ين، فكذلك قولهإم عاجزون عن االستماع؟ ليسوا عاجز: يقال
 -مثالً-فاآلن . قادرون على السمع، ولكن ينفرون منه، وهذه النفرة من احلق بسبب وسوسة الشيطان

كثري من أهل البدع ال يستطيعون أن يستمعوا النصائح اليت ختالف بدعهم، إما أم ال ينصتون هلا، وإما 
وقَالَ الَّذين كَفَروا ال تسمعوا لهذَا الْقُرآن : وها أخذوا يتكلمون، كما يف قول املشركنيأم إذا حضر
 يها فوالْغي : ، وإما أن يهربوا وخيرجوا ويبتعدوا، كما حكى اهللا عن نوح أنه قال]٢٦:فصلت[وإِنو

ابِعلُوا أَصعج ملَه رفغتل مهتوعا داراً كُلَّمكْبتوا اسركْبتاسوا ورأَصو مهابيا ثوشغتاسو ي آذَانِهِمف مه
إذا مسعناه خنشى أن يدخل يف قلوبنا شيء فيعلق ا، وهكذا يقوله كثري من : ، كأم يقولون]٧:نوح[

تتعلق بالسنة وعقيدة املبتدعة اآلن، كما حيكي لنا بعض اإلخوة الذين ذهبوا إىل جنران وألقى حماضرة 
أهل السنة، وكان الغالب على أهل املسجد أم من املكارمة الذين هم اإلمساعيلية، فلما جلسوا 

خمافة أن يقع يف أمساعهم أو يصل .. واحداً.. واحداً.. يستمعون جاء مشاخيهم وأخذوا يقيموم واحداً
 ال يقبلونه، ليس معهم قدرة وال استطاعة -ولو كان الكالم حقاً-إىل قلوم شيء يغري معتقدام، فهم 

وهكذا . إن كان حقاً فإنا نقبله، وإال مل يضرنا مساعه، بل يبتعدون عنه: نستمع وننظر: على أن يقولوا
أخربنا بعض اإلخوة الذين جلسوا مدة قصرية يدرسون يف املرحلة املتوسطة يف القطيف، أنه اتفق مع 

ادل معهم بالقرآن وبصحيح السنة، وملا عزموا على االسة، وهم طالبه وهم كلهم شيعة على أن يتج
يعتقدون أم سيغلبونه، جلسوا معه مرة أو مرتني، وكأن آباءهم أحسوا بشيء من التغري يف معتقدهم، 

! ابتعد عن بالدنا، وال تعد تدرس يف بالدنا وال تدرس أوالدنا: فما كان منهم إال أن رحلوه، وقالوا
  انوا ال يستطيعون أنملاذا؟ هل ك
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هم يستطيعون أن يسمعوا، : يسمعوا منه، مع أنه إمنا كان يبني معاين اآليات واألحاديث وحنوها؟ نقول
ما كَانوا يستطيعونَ السمع وما كَانوا يبصرونَ معلوم أم هلم قدرة على ذلك، ولكن هناك ما : قال اهللا

م وبني هذا االستماع، فاالستطاعة أصالً موجودة، ولكن هناك ما يدفعها عن أن يدفعهم، وحيول بينه
  .تكون مؤثرة أو تصل إىل أصلها

  الرد على القدرية
…  

وما قالته القدرية بناء على أصلهم الفاسد، وهو إقدار اهللا للمؤمن والكافر والرب والفاجر : [قال رمحه اهللا
املطيع بإعانة حصل ا اإلميان، بل هذا بنفسه رجح الطاعة، وهذا إن اهللا خص املؤمن : سواء فال يقولون

بنفسه رجح املعصية، كالوالد الذي أعطى كل واحد من بنيه سيفاً، فهذا جاهد به يف سبيل اهللا، وهذا 
وهذا القول فاسد باتفاق أهل السنة واجلماعة املثبتني للقدر، فإم متفقون على أن هللا . قطع به الطريق

ده املطيع نعمة دينية خصه ا دون الكافر، وأنه أعانه على الطاعة إعانة مل يعن ا الكافر، كما على عب
ولَكن اللَّه حبب إِلَيكُم اِإلميانَ وزينه في قُلُوبِكُم وكَره إِلَيكُم الْكُفْر والْفُسوق والْعصيانَ : قال تعاىل

هذا التحبيب والتزيني عام يف كل اخللق، وهو : ، فالقدرية يقولون]٧:احلجرات[راشدونَ أُولَئك هم ال
أولئك هم : (البيان وإظهار دالئل احلق، واآلية تقتضي أن هذا خاص باملؤمن؛ وهلذا قال: مبعىن

رح صدره لِإلسالمِ ومن يرِد فَمن يرِد اللَّه أَنْ يهديه يش: والكفار ليسوا راشدين، وقال تعاىل) الراشدون
أَنْ يضلَّه يجعلْ صدره ضيقاً حرجاً كَأَنما يصعد في السماِء كَذَلك يجعلُ اللَّه الرجس علَى الَّذين ال 

ه هدى هذا وأضل هذا، قال ، وأمثال هذه اآلية يف القرآن كثري، يبني سبحانه أن]١٢٥:األنعام[يؤمنونَ 
  من يهد اللَّه فَهو الْمهتدي ومن يضللْ فَلَن: تعاىل

)٣/٣٠١(  

  

رد الشارح على ]. ، وسيأيت هلذه املسألة زيادة بيان إن شاء اهللا تعاىل]١٧:الكهف[تجِد لَه ولياً مرشداً 
قول اجلربية الذين : القول األول:  الكالم ثالثة أقوالالقول الذي حكاه عن املعتزلة؛ ألنه حكى يف أول

يقولون إن العبد جمبور، وليس له اختيار، وأنه مبرتلة الشجرة اليت حتركها الرياح، فهو مدفوع إىل الزنا، 
والقول !! وهو مدفوع إىل الربا، وهو مدفوع إىل السكر، وهو مدفوع إىل الصالة، وليس له أي اختيار

والقول !! وهو أن العبد هو الذي خيلق فعله ويزاوله، وليس هللا أية قدرة على فعله: عتزلةقول امل: الثاين
وهو أن للعبد قدرة واختياراً، ولكنها مغلوبة بقدرة اهللا وباختياره، فهو الذي : قول أهل السنة: الثالث

ه للكافرين يعترب يهدي من يشاء، ويضل من يشاء، وهدايته للمؤمنني تعترب فضالً منه وكرماً، وإضالل
، وكذلك امنت على هؤالء، وعلم ]٤٦:فصلت[وما ربك بِظَالَّمٍ للْعبِيد : عدالً منه بدون ظلم، قال اهللا



أما اجلربية فعندهم أنه ليس له أي . أم أهل للفضل وأهل للنعمة وأهل للهداية؛ فهداهم وسددهم
 ليس هللا أية قدرة، بل العبد هو الذي يضل نفسه، وهو اختيار، بل هو مبرتلة املرتعش، واملعتزلة عندهم

ومن يهد اللَّه فَما لَه من * ومن يضللْ اللَّه فَما لَه من هاد : الذي يهدي نفسه، ونفوا مدلول اآليات
نْ يهديه يشرح فَمن يرِد اللَّه أَ: وقد عرفنا الرد عليهم مبثل هذه اآليات]. ٣٧-٣٦:الزمر[مضلٍّ 

، هذا أنعم عليه، وهذا ]١٢٥:األنعام[صدره لِإلسالمِ ومن يرِد أَنْ يضلَّه يجعلْ صدره ضيقاً حرجاً 
ما للعباد عليه حق واجب كال وال سعي : خذله، وإنعامه على هذا يعترب فضالً، ويعترب خذالنه هلذا عدالً

  ا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكرمي الواسعلديه ضائع إن عذبو
  ]٦٩[شرح العقيدة الطحاوية 

)٣/٣٠٢(  

  

ال يزال املنحرفون يف القدر جيادلون عن احنرافهم، ولو وقفوا مع أنفسهم وأخضعوها لنصوص الكتاب 
  .والسنة لعلموا حكمه وسلموا ألمره

  مراتب اإلميان بالقدر
…  

القدر قدرة اهللا، وهذه : ، وقد روي عن اإلمام أمحد رمحه اهللا أنه قالاإلميان بالقدر من أركان اإلميان
. أن من آمن بقدرة اهللا، وأن اهللا على كل شيء قدير، صدق بالقدر خريه وشره: كلمة هلا أمهيتها، مبعىن

ويدخل يف القدر تقدير األشياء قبل وقوعها، ويدخل فيه كتابتها قبل أن ختلق وتوجد، ويدخل فيه إرادة 
ل ما حيدث ومشيئته العامة، ويدخل فيه خلقها وإجيادها وتكوينها، وأا ال تكون إال بإرادة اهللا وخبلقه ك

: الثالثة. الكتابة: الثانية. العلم: األوىل: وبتقديره وتكوينه، وهذه تسمى مراتب القدر، وهي أربع
ب بشيء منها نقص إميانه بالقدر، فيؤمن العباد ذه املراتب األربع، ومن كذ. اخللق: الرابعة. اإلرادة

: وقد أنكر العلم األزيل السابق طوائف من الغالة، وهم الذين يقول فيهم اإلمام الشافعي رمحه اهللا
أتقرون بأن اهللا تعاىل : سلوهم: أي. ناظروهم بالعلم؛ فإن أقروا به خصموا، وإن جحدوه كفروا

ما الفرق بني علم : ذلك خصموا، ويقال هلمموصوف بالعلم؟ وبأنه بكل شيء علم؟ فإذا اعترفوا ب
املاضي وعلم املستقبل؛ فكله داخل يف العلم، ويف أن اهللا بكل شيء عليم، فإذا علم ما قد مضى فال 

وأما اخللق والتكوين فإنه يدخل يف اإلميان بقدرة اهللا، فإذا كنا نؤمن بأن اهللا على . خيفى عليه ما هو آت
ل يف هذه القدرة كل ما يف الكون، ال خيرج عن قدرة اهللا شيء من كل شيء قدير، فالبد أن يدخ

الوجود ومن احلركات اليت تكون يف هذا الكون، بل كلها كائنة بقدرة اهللا، ومبشيئته وخبلقه وتكوينه، 
فال يكون يف الوجود ما ال يريد، ونعتقد أن ربنا سبحانه أعطى اإلنسان قدرة على مزاولة أعماله، 



 على أفعاهلم، وهلم إرادة، وقدرة اهللا غالبة على قدرم، وإرادته غالبة على إرادم، فإذا فللعباد قدرة
  أراد اهللا شيئاً فالبد أن يكون، وهذا معىن قول شيخ

)٣/٣٠٣(  

  

فما شئت كان وإن مل أشأ وما شئت إن مل تشأ مل يكن وهذا أيضاً معىن احلديث : اإلسالم يف شعر له
  ). ......هللا كان، وما مل يشأ مل يكنما شاء ا: (الذي فيه

  إثبات قدرة العباد على أفعاهلم
…  

للعباد قدرة تناسبهم، وذه القدرة أصبحوا مكلفني، وا أصبحوا مأمورين ومنهيني، ولو سلبت عنهم 
هذه القدرة لسقطت عنهم التكاليف؛ وهلذا تسقط التكاليف عن العاجز، وينفى عنه احلرج، فال يكلف 

يطيق، فمن فقد العقل مل يكن إىل إفهامه من سبيل، فال يكلف، ومن فقد البصر مل يكلف بالغزو إال ما 
لَيس علَى الضعفَاِء وال علَى الْمرضى وال علَى الَّذين ال : يقول تعاىل. وبالقتال، وكذا العاجزون وحنوهم

 جرقُونَ حنفا يونَ مجِدم ال يستطيعونه، فدل على أن إذا : يعين] ٩١:التوبة[يختلفوا عن اجلهاد؛ أل
. غريهم عليهم حرج؛ ألن معهم استطاعة، وإن كانت تلك االستطاعة خملوقة هللا، وداخلة حتت قدرته

وبكل حال، فاالستطاعة اليت منحها اهللا اإلنسان هي اليت يف إمكانه أن يزاول ا األعمال، مع أا داخلة 
اهللا سبحانه ال يكلفهم إال ما يف قدرم واستطاعتهم، ال يكَلِّف اللَّه نفْساً إِالَّ وسعها يف خلق اهللا تعاىل، و

، فلهذا أسقط احلج عن غري املستطيع، بل جعل فرضه على من استطاع إليه سبيالً، ]٢٨٦:البقرة[
عليه مشقة، وكذلك أسقط ما يعجز عنه اإلنسان أو يشق عليه، فرخص للمسافر يف أن يفطر؛ ألن 

وكذلك املريض له أن يفطر ويقضي؛ ملا يف الصيام عليه من الصعوبة، وهكذا يف سائر العبادات اليت 
يعجز عنها العبد، فالقدرة واالستطاعة اليت أعطاها اهللا اإلنسان هي ما منحه اهللا وما أودعه فيه، وما قواه 

د مر بنا أن االستطاعة اليت نفيت هي ما ال ق. به، وإن كان ذلك كله داخالً يف عموم قدرة اهللا سبحانه
، ]٧:الطالق[ال يكَلِّف اللَّه نفْساً إِالَّ ما آتاها : يدخل يف مقدور اإلنسان، كما نفي يف قول اهللا تعاىل

  ال يكلفها بغري ما أعطاها، ال تكَلَّف نفْس إِالَّ: أي

)٣/٣٠٤(  

  

  ]. ......٢٣٣:البقرة[وسعها 
  ى من نفى القدرة على الفعل أثناء فعلهالرد عل



…  
يرجح معىن زائد : يرجح بال مرجح، إن كان لقوله: فقول القائل: وأيضاً: [قال املؤلف رمحه اهللا تعاىل

عن الفعل، فذاك هو السبب املرجح، وإن مل يكن له معىن زائد، كان حال الفاعل قبل وجود الفعل 
. ى احلالتني دون األخرى بال مرجح، وهذا مكابرة للعقلكحاله عند الفعل، مث الفعل حصل يف إحد

إن فاعل الطاعات وتاركها كليهما يف اإلعانة واإلقدار سواء، امتنع على : فلما كان أصل قول القدرية
أصلهم أن يكون مع الفعل قدرة ختصه؛ ألن القدرة اليت ختص الفعل ال تكون للتارك، وإمنا تكون 

ال : ال من اهللا تعاىل، وهم ملا رءوا أن القدرة البد أن تكون قبل الفعل، قالواللفاعل، وال تكون القدرة إ
تكون مع الفعل؛ ألن القدرة هي اليت يكون ا الفعل والترك، وحال وجود الفعل ميتنع الترك؛ فلهذا 

وهذا باطل قطعاً، فإن وجود األمر مع عدم بعض شروطه . القدرة ال تكون إال قبل الفعل: قالوا
جودية ممتنع، بل البد أن يكون مجيع ما يتوقف عليه الفعل من األمور الوجودية موجوداً عند الفعل، الو

وهو أن الفعل البد أن يكون معه قدرة، لكن صار أهل اإلثبات هنا حزبني، حزب : فنقيض قوهلم حق
أن : ظناً من بعضهمال تكون القدرة إال معه، ظناً منهم أن القدرة نوع واحد ال يصلح للضدين، و: قالوا

نوع : أن القدرة نوعان كما تقدم: والصواب. القدرة عرض فال تبقى زمانني، فيمتنع وجودها قبل الفعل
مصحح للفعل ميكن معه الفعل والترك، وهذه هي اليت يتعلق ا األمر والنهي، وهذه حتصل للمطيع 

سها عند من يقول ببقاء األعراض، وإما والعاصي، وتكون قبل الفعل، وهذه تبقى إىل حني الفعل، إما بنف
إن األعراض ال تبقى زمانني، وهذه قد تصلح للضدين، وأمر اهللا مشروط : بتجدد أمثاهلا عند من يقول

الشارح يناقش ]. ذه الطاقة، فال يكلف اهللا من ليس معهم هذه الطاقة، وضد هذه العجز كما تقدم
   الفعل تسبق فعله، وتسبقإن القدرة على: بعض املبتدعة الذين يقولون

)٣/٣٠٥(  

  

إن اإلنسان الذي عنده مال، ومتت قوته وقدرته : -مثالً-مزاولته، وال تصحبه حالة وجوده، فيقولون 
على اإلتيان باحلج، إذا متت أصبح مكلفاً، وال تكون القدرة حالة مزاولته للعمل، وحالة سفره، وحالة 

ال تشترط القدرة وال القوة يف هذه : و ذلك، يقولونوحن.. إحرامه وطوافه وسعيه ووقوفه ورميه
احلاالت، وما ذاك إال أا شرطت يف أول األمر، وزالت احلاجة إليها بعد ذلك، فال حاجة إىل وجودها 

إذا أمن : -مثالً-ويقولون كذلك أيضاً يف سائر العبادات كصالة اجلماعة . وبقائها حالة مزاولة الفعل
درة وقوة، وكان صحيح البدن ليس فيه مرض، وليس خبائف، وجب عليه أن على نفسه، وكان معه ق

 أو دخل املسجد أو أقيمت الصالة فلو زالت القدرة مل -مثالً-يصلي مع اجلماعة، فإذا ابتدأ يف الصالة 
وال شك أن القدرة . تضر، وال تشترط القدرة وال وجودها حالة مزاولة الصالة، هذا تقرير قوهلم



الفعل البد من وجودها قبل الفعل ويف حالة وجود الفعل، فإن اإلنسان مثالً مأمور بأن والقوة على 
 قائماً، مث عجز، رخص له أن جيلس ويتم جالساً، فدل -مثالً-يصلي قائماً، فلو صلى ركعتني من الظهر 

ع نصف على أن القدرة مشترطة حالة الفعل من أوله إىل آخره، ولو أن إنساناً جتهز للحج، وملا قط
أو حنو ذلك؛ جلاز له أن يرجع ويؤجل ..  عجز وقلت نفقته أو حصل له خوف أو مرض-مثالً-الطريق 

لكن قد يستثىن منها بعض . احلج؛ ألن القدرة مل تبق معه، بل حدث ما يضادها، وهكذا بقية األعمال
و تلف املال بقيت الزكاة األعمال، فإذا مت احلول على املال ووجبت فيه الزكاة؛ تعلقت بذمة املالك، فل

إا تسقط عنه، مبعىن أنه لو حصد : يف الذمة؛ وذلك ألنه فرط حيث أخر إخراجها، وهناك من يقول
زرعه ومجعه، وقبل أن خيرج زكاته احترق كله، أو محلته الرياح وفرقته، فالصحيح أنه ال يلزمه زكاة؛ 

لو : وهكذا مثالً! ال الذي وجبت فيه قد تلف؟وذلك ألا وجبت مواساة، ومن أين يواسي ما دام أن امل
  مت حول نصاب املاشية السائمة، وملا مت احلول ماتت كلها

)٣/٣٠٦(  

  

.  أو مل يبق منها إال أقل من النصاب، سقطت الزكاة عنها، ألنه أصبح من غري أهل الزكاة-مثالً-
وة وعنده االستطاعة على إمتام وكذلك اإلنسان إذا صام نصف النهار، حيث أصبح وهو قادر وعنده الق

صيام ذلك اليوم، ولكن يف أثناء النهار أصابه مانع شديد منعه من اإلمتام، جاز له أن يفطر، ويقضي 
: فتبني ذا أن االستطاعة اليت أمرنا اهللا ا يف قوله. ذلك اليوم؛ ألنه أصبح من غري أهل االستطاعة

 متطَعتا اسم قُوا اللَّها االستطاعة اليت قبل الفعل واليت مع الفعل، فقبل ] ١٦:لتغابنا[فَات أن املراد
الفعل يكون نشيطاً قوياً قادراً على أن يكمل الفعل، ومع الفعل حيصل منه أنه قادر على إمتامه من أوله 

ين إىل آخره، فإذا مل يكمله فهو معذور، فهذا توضيح قول أهل السنة، وال يلتفت إىل قول هؤالء الذ
إن القدرة تشترط قبل الفعل وال حاجة إىل اشتراطها وال إىل لزومها حالة مزاولة الفعل، وما : يقولون

  .ذاك إال أم متناقضون
  ال يكلف اهللا العباد إال ما يف وسعهم

…  

)٣/٣٠٧(  

  

ع فاالستطاعة املشروطة يف الشرع أخص من االستطاعة اليت ميتنع الفعل م: وأيضاً: [قال رمحه اهللا
عدمها، فإن االستطاعة الشرعية قد تكون ما يتصور الفعل مع عدمها، وإن مل يعجز عنه، فالشارع ييسر 



، ]٧٨:احلج[وما جعلَ علَيكُم في الدينِ من حرجٍ : على عباده ويريد م اليسر وال يريد م العسر
 يف الشرع غري مستطيع؛ ألجل حصول واملريض قد يستطيع القيام مع زيادة املرض وتأخر برئه، فهذا

وإن كان قد يسمى مستطيعاً، فالشارع ال ينظر يف االستطاعة الشرعية إىل جمرد إمكان ، الضرر عليه
الفعل، بل ينظر إىل لوازم ذلك، فإذا كان الفعل ممكناً مع املفسدة الراجحة، مل تكن هذه استطاعة 

بدنه أو ماله، أو يصلي قائماً مع زيادة مرضه، أو شرعية، كالذي يقدر على احلج مع ضرر يلحقه يف 
وحنو ذلك، فإذا كان الشارع قد اعترب يف املكنة عدم املفسدة .. يصوم الشهرين مع انقطاعه عن معيشته

الراجحة، فكيف يكلف مع العجز؟ ولكن هذه االستطاعة مع بقائها إىل حني الفعل ال تكفي يف وجود 
لتارك كالفاعل، بل البد من إحداث إعانة أخرى تقارن مثل جعل الفاعل الفعل، ولو كانت كافية لكان ا

مريداً فإن الفعل ال يتم إال بقدرة وإرادة، واالستطاعة املقارنة يدخل فيها اإلرادة اجلازمة، خبالف 
 به فاهللا تعاىل يأمر بالفعل من ال يريده، لكن ال يأمر. املشروطة يف التكليف، فإنه ال يشترط فيها اإلرادة

من لو أراده لعجز عنه، وهكذا أمر الناس بعضهم لبعض، فاإلنسان يأمر عبده مبا ال يريده العبد، لكن ال 
يأمره مبا يعجز عنه العبد، وإذا اجتمعت اإلرادة اجلازمة والقوة التامة، لزم وجود الفعل، وعلى هذا 

كل كافر وفاسق قد كلف : ل يقولالقدرة ال تكون إال مع الفع: ينبين تكليف ما ال يطاق، فإن من قال
مبا ال يطاق للعجز عنه، فهذا مل يكلفه اهللا أحداً، ويفسر مبا ال : وما ال يطاق يفسر بشيئني. ما ال يطيق

يطاق لالشتغال بضده، وهذا هو الذي وقع فيه التكليف، كما يف أمر العباد بعضهم بعضاً، فإم يفرقون 
  بني هذا
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لسيد عبده األعمى بنقط املصاحف، ويأمره إذا كان قاعداً أن يقوم، ويعلم الفرق بني وهذا، فال يأمر ا
هذه تعترب أمثلة ملا تقدم من أن اهللا تعاىل ال يكلف العباد إال ما يف وسعهم وما يف ]. األمرين بالضرورة

عض األشياء اليت إرادم وما تصل إليه قدرم، وما ال مشقة عليهم فيه، وإن كانوا قد يستطيعون فعل ب
أسقطت عنهم، لكن مع مشقة تلحقهم، فاملشقة جتلب التيسري، وقد نفى اهللا احلرج يف هذه الشريعة، 

، وملا ذكر أنه جيوز هلم استعمال التراب ]٧٨:احلج[وما جعلَ علَيكُم في الدينِ من حرجٍ : قال تعاىل
ما يرِيد اللَّه ليجعلَ علَيكُم من حرجٍ :  وحنوه، قال تعاىلعند فقد املاء أو عند اخلوف من استعماله ملرض

يرِيد اللَّه بِكُم الْيسر وال : ، وملا أباح هلم الفطر يف رمضان للسفر وللمرض، قال بعد ذلك]٦:املائدة[
 رسالْع بِكُم رِيدنه يستطيعه، وإذا صام انقطع ، فإن املسافر الذي يشق عليه الصيام، ولك]١٨٥:البقرة[ي

عن العمل، وانقطع عن خدمة نفسه، واحتاج إىل أن خيدمه رفقته، واحتاج إىل أن يظلل عليه، ويرش 
ما فاتك أشد وأعظم، حيث إنك أعوزت غريك إىل : إين أطيق، فنقول: باملاء لشدة جهده، فهذا قد يقول



 واحتجت إىل من خيدمك، ولو كنت أن خيدموك، وإىل أن يقوموا عليك، وأبطلت مصاحل نفسك،
أنا أستطيع أن أصوم مع املرض، ولكن املرض يزداد : وكذلك املريض، لو قال. تستطيع أن تكمل يومك

إنه قد كلف نفسه، وله رخصة وإن كان : مع هذا الصيام ويشتد، وتكلف صاحبه الصيام، نقول
إنك :  الديون اليت أحتملها يف ذميت، نقولأنا أستدين وأحج وأصرب على: يستطيع الصيام، ولو قال الفقري

قد كلفت نفسك ما فيه مشقة؛ ألنك لست على يقني بأنك تقدر على وفاء هذه الديون اليت تتحملها، 
 يف سفرك قد تضيع أهلك، وقد تعوزهم إىل أن يتكففوا الناس؛ ألنك أنت الذي -مثالً-أو أنك 

نهم أدى ذلك إىل أم حيتاجون، ويسألون تتكسب هلم، وتنفق عليهم من كسبك، فإذا سافرت ع
  الناس،
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، فيسقط عنك احلج يف هذه احلالة إذا مل جتد ما ينفقه أهلك على )كفى باملرء إمثاً أن يضيع من يعول(
باستطاعيت أن أصلي : املصلي الذي أبيح له أن يصلي جالساً، لو قال: وهكذا أيضاً. أنفسهم حىت ترجع

لست مبكلف، وأنت غري مستطيع، : قيام يزيد يف املرض، ويؤخر الربء والشفاء، فنقولقائماً، وكان ال
: والذي يعجزه القيام جيزئه اجللوس، ويكون أجره كأجر القائم سواء؛ لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم

 ولكن ، ولو كانت االستطاعة قد حتصل،)صلِّ قائماً، فإن مل تستطع فقاعداً، فإن مل تستطع فعلى جنب(
مع نوع من املشقة، وبكل حال فاملشقة اليت نفاها اهللا تعاىل هي اليت فيها صعوبة على العباد، وهي من 

، فإذا كان على العباد شيء من ]٢٨٦:البقرة[ال يكَلِّف اللَّه نفْساً إِالَّ وسعها : مجلة ما مل يكلفوا به
  .رخصة يف أمورهم عامة، ويف هذا األمر خاصةالضيق ومن احلرج ومن الشدة، فإن ذلك جيلب هلم ال

  أفعال العباد خملوقة هللا تعاىل
…  
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اختلف الناس يف أفعال العباد ): وأفعال العباد خلق اهللا وكسب من العباد: (قوله: [قال املؤلف رمحه اهللا
ال اخللق كلها هللا أن التدبري يف أفع: فزعمت اجلربية ورئيسهم اجلهم بن صفوان الترمذي: االختيارية

تعاىل، وهي كلها اضطرارية كحركات املرتعش، والعروق النابضة، وحركات األشجار، وإضافتها إىل 
وقابلتهم املعتزلة، . اخللق جماز، وهي على حسب ما يضاف الشيء إىل حمله دون ما يضاف إىل حمصله

 تعلق هلا خبلق اهللا تعاىل، واختلفوا فيما إن مجيع األفعال االختيارية من مجيع احليوانات خبلقها ال: فقالوا



أفعال العباد ا صاروا مطيعني وعصاة، : وقال أهل احلق. بينهم أن اهللا تعاىل يقدر على أفعال العباد أم ال
فاجلربية غلوا يف . وهي خملوقة هللا تعاىل، واحلق سبحانه وتعاىل منفرد خبلق املخلوقات ال خالق هلا سواه

نفاة -ا صنع العبد أصالً، كما غلت املشبهة يف إثبات الصفات، فشبهوا، والقدرية إثبات القدر فنفو
 جعلوا العباد خالقني مع اهللا تعاىل؛ وهلذا كانوا جموس هذه األمة، بل أردأ من اوس، من حيث -القدر

ا اختلفوا فيه من إن اوس أثبتت خالقَنيِ وهم أثبتوا خالقني، وهدى اهللا املؤمنني أهل السنة واجلماعة مل
فكل دليل صحيح يقيمه اجلربي فإمنا يدل على أن . احلق بإذنه، واهللا يهدي من يشاء إىل صراط مستقيم

اهللا خالق كل شيء، وأنه على كل شيء قدير، وأن أفعال العباد من مجلة خملوقاته، وأنه ما شاء كان وما 
قيقة، وال مريد وال خمتار، وأن حركاته مل يشأ مل يكن، وال يدل على أن العبد ليس بفاعل يف احل

وكل دليل صحيح يقيمه . االختيارية مبرتلة حركة املرتعش، وهبوب الرياح، وحركات األشجار
القدري، فإمنا يدل على أن العبد فاعل لفعله حقيقة، وأنه مريد له خمتار له حقيقة، وأن إضافته ونسبته 

فإذا ضممت ما .  هللا تعاىل، وأنه واقع بغري مشيئته وقدرتهإليه إضافة حق، وال يدل على أنه غري مقدور
  مع كل طائفة منهما من احلق إىل حق األخرى؛ فإمنا يدل ذلك على ما دل عليه القرآن، وسائر كتب
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اهللا املرتلة من عموم قدرة اهللا ومشيئته جلميع ما يف الكون من األعيان واألفعال، وأن العباد فاعلون 
م حقيقة، وأم يستوجبون عليها املدح والذم، وهذا هو الواقع يف نفس األمر، فإن أدلة احلق ال ألفعاهل

تتعارض، واحلق يصدق بعضه بعضاً ويضيق هذا املختصر عن ذكر أدلة الفريقني، ولكنها تتكافأ 
 من وتتساقط، ويستفاد من دليل كل فريق بطالن قول اآلخرين، ولكن أذكر شيئاً مما استدل به كل

تكلم الشارح هنا على أفعال العباد، ذكر ]. الفريقني، مث أبني أنه ال يدل على ما استدل عليه من الباطل
الطحاوي أن أفعال العباد خلق اهللا وكسب العباد، لكن اجلربية مل يثبتوا للعباد فعالً، وإمنا أثبتوا هلم 

ليهم تنسب، فالعبد يوصف بأنه الذي صلى أم هم الذين زاولوها، وهم الذين عملوها، وإ: كسباً، يعين
خلق اهللا فيك الصوم وال خلق اهللا فيك الصالة، وال خلق اهللا فيك القتل، أو : وأنه الذي صام، وال يقال

أنت املصلي والصائم وأنت الصادق أو الكاذب، وأنت املؤمن : الشرك أو الزنا أو أكل احلرام، بل يقال
، وأنت العامل للصاحلات أو العامل للسيئات، أنت احملسن أو أنت أو الكافر، وأنت الرب أو الفاجر

املسيء، أنت الذي صربت أو جزعت، أنت الذي تشجعت أو جبنت، يوصف العبد ذه األفعال، ولو 
كانت خلق اهللا، فاهللا تعاىل خالق كل شيء، وهو الذي أرادها، وهو الذي أوجدها، ولو شاء ملا آمن 

حد، ولكنه تعاىل أعطى العبد قدرة يزاول ا هذه األعمال فيصبح من أهل أحد، ولو شاء ملا كفر أ
األعمال وتنسب إليه، هذا هو الذي تكلم عليه الطحاوي ، واألشاعرة ال يثبتون للعبد فعالً، وقوهلم 



قريب من قول اجلربية إال أم يثبتون للعبد كسباً، مث يضعفون ذلك الكسب، وال جيعلون له تأثرياً، 
مما يقال وال حقيقة حتته معلومة : ح الكسب الذي أثبتوه ليس له حقيقة، ويف هذا يقول بعضهمفأصب

أن هذه الثالثة ال : تدنو من األفهام الكسب عند األشعري واحلال عند البهشمي وطفرة النظام يعين
  حقيقة هلا أصالً، الكسب عند األشعري ال
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أنه ال يثبت : ينفي قدرة العبد، واحلال عند البهشمي معناهحقيقة له، وقد يثبت الكسب ومع ذلك 
  . ......للحال حقيقة، وطفرة النظام الذي هو أحد املعتزلة، فإنه اعتقدها وذهب إليها وال حقيقة هلا

  مذاهب الناس يف األفعال
…  

ويقابله مذهب باطل وهو مذهب اجلربية، : الشارح رمحه اهللا ذكر أن للناس يف األفعال ثالثة مذاهب
ومذهب حق، وهو إثبات قدرة اهللا وإثبات قدرة العبد . مذهب باطل أيضاً، وهو مذهب نفاة قدرة اهللا

فاألول الذي قال أهله إن العبد ليس له قدرة أصالً، هو قول اجلربية الذين يقولون إن العبد . اليت تناسبه
لة حركات املرتعش الذي ترتعش يده وال جمبور على أفعاله، وليس له أي اختيار، بل أفعاله وحركاته مبرت

يقدر على إمساكه، أو مبرتلة العروق النابضة اليت تتحرك وال يقدر على إمساكها، أو حركاته مبرتلة 
حركات األشجار اليت حتركها الرياح، وهؤالء اجلربية رئيسهم اجلهم بن صفوان ؛ فهو أول من قال إن 

إن اهللا إذا عذب : وهؤالء يقولون.  بل هم جمبورون على الفعلالعباد ليس هلم قدرة، وليس هلم اختيار،
كيف خيلق فيهم الذنب كالشرك والقتل : اخللق فإنه ظامل هلم؛ ألنه الذي خلق فيهم املعصية، وقالوا

فيعتربون هذا ظلماً من اهللا تعاىل، مع أن اهللا قد ! والزنا واحلرام وما أشبه ذلك مث يعاقبهم على ذلك؟
كما ذكره ابن القيم يف -حىت قال قائلهم ]. ٤٦:فصلت[وما ربك بِظَالَّمٍ للْعبِيد : قولهنفى الظلم ب
مثل العاصي الذي جيرب : ألقاه يف البحر مكتوفاً وقال له إياك إياك أن تبتل باملاء يقولون: -بعض كتبه

وهو ال يستطيع احلركة، ! املاءال يبلك : على املعصية مثل إنسان ألقي يف البحر وقد أوثقت يداه وقيل له
وعند مراد اهللا تفىن كميت وعند مراد النفس : ويقوال ابن القيم يف ميميته. ومع ذلك ألقي يف البحر

إن هؤالء : تسدي وتلحم وعند خالف احلق حتتج بالقدر ظهرياً على الرمحن للجرب تزعم يقول
  لحم ويأيت األمور من طوهلامتناقضون، فإنه إذا كان املراد للنفس فإن أحدهم يسدي وي

)٣/٣١٣(  

  



وعرضها، وال يتوقف جهده على الشيء املراد، بل يبذل كل ما يف وسعه، وأما إذا قيل له إن اهللا أمرك 
بكذا واك عن كذا، فإنه يتقاعس ويتكاسل، وإذا وقع منه الذنب قال هذا مكتوب علي، وهذا ليس يل 

ضاء، ويزعم أنه جمبور على ذلك، وهذا هو فعل اجلربية الذين فيه اختيار، فيحتج بالقدر، وحيتج بالق
وتقدم واحد منهم إىل شيخ اإلسالم ابن تيمية وهو يف جملس وحوله . يزعمون أن العبد جمبور على فعله

أيا علماء الدين ذمي دينكم حتري دلوه بأوضح حجة ويقول : تالمذته، فألقى عليه أبياتاً يقول يف أوهلا
إمنا مثلي كمثل إنسان دعاين، : سد الباب دوين فهل إىل دخويل سبيل بينوا يل حجيت يقولدعاين و: فيها

ملاذا ال تدخل؟ وكيف أدخل وقد أوصد الباب؟ فرد عليه : مث سد الباب وأقفله دوين، وضربين وقال
 شيخ اإلسالم بأبيات مشهورة مكتوبة مطبوعة، وقد شرحها الشيخ عبد الرمحن السعدي رمحه اهللا، يف

سؤالك يا هذا سؤال معاند خماصم رب العرش باري الربية وتدعى خصوم اهللا يوم معادهم : أوهلا قوله
إىل النار طراً معشر القدرية سواء نفوه أو سعوا ليخاصموا به اهللا أو ماروا به للشريعة واستمر يف ذكر 

 فعل فإنه حيتج بالقدر، ما يتناقضون فيه وذكر أم يتناقضون؛ وذلك أن أحدهم إذا المه الئم على
ولكن ال حيتج بالقدر إذا كانت املصلحة له، فهو إذا كانت املصلحة له يف طلب معيشة ويف طلب رزق، 

ملاذا ال جتلس يف بيتك وتترك التكسب؟ وملاذا ال تترك األكل؟ وملاذا : فإنه يبذل قصارى جهده، فيقال له
وإن مل آكل؟ وملاذا تلبس الثياب يف الصيف لتتقي احلر، إن كان اهللا أراد يل حياة فإين سأحيا : ال تقول

ويف الشتاء لتتقي الربد؟ وملاذا تتزوج تطلب الولد؟ وملاذا تطلب الثمر؟ وهكذا، فأنت تفعل هذه األفعال 
وملاذا ال تترك ! ملاذا ال تعمل أعماالً صاحلة تؤهلك لدخول اجلنة؟: وطلب املعيشة فكذلك نقول

ذكروا . فأنت معك قدرة ومعك استطاعة على مزاولة األعمال: دخول النار؟ إذاًاألعمال اليت تؤهل ل
  أن سارقاً أُيت به إىل عمر
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سرقت بقدر اهللا، ونقطع يدك : (هذا شيء قدره اهللا، فقال عمر رضي اهللا عنه: رضي اهللا عنه، فقال
يها الطاعون، فعزم على أن يرجع مبن وملا توجه عمر إىل الشام ذكر له أن الشام قد وقع ف). بقدر اهللا

: أي) نعم، نفر من قدر اهللا إىل قدر اهللا: أفراراً من قدر اهللا؟ فقال: (معه إىل املدينة، فقال له أبو عبيدة 
واستدل . اهللا تعاىل قدر لنا أن نرجع، فهو كتب علينا هذا، ومل يكتب علينا أننا نقدم على هذا الوباء

وبكل حال هذه أقوال هؤالء ). فر من اذوم فرارك من األسد: ( عليه وسلمأيضاً بقول النيب صلى اهللا
أما الطائفة الثانية الذين هم املعتزلة فبال شك أن قوهلم . الطائفة، وهلم حجج طويلة اختصرها الشارح

  .أشد بطالناً، ولعله يأيت ما يبينه عندما يتكلم املؤلف على أدلتهم، واهللا أعلم
  ]٧٠[طحاوية شرح العقيدة ال



طرف عطل الرب عن خلق األفعال، وطرف : القدر مرجعه إىل اهللا تعاىل، وقد خالف احلق فيه طرفان
  .جعل العبد جمرباً ليس له قدرة وال اختيار، وذلك كله ال يصلح للمسلم اعتقاده

  وجوب اإلميان بالقدر
…  

)٣/٣١٥(  

  

وأراد بذلك الرد ) القدر قدرة اهللا : ( مام أمحد مذهب أهل السنة هو اإلميان بالقدر، وقد ذكرنا قول اإل
على القدرية الذين ينكرون قدرة اهللا على كل شيء، وخيرجون كل األفعال عن خلق اهللا تعاىل، وقد 

فاوس جيعلون للكون خالقني، والقدرية جيعلون مع اهللا من خيلق، وقد تقدم أم . أشبهوا بذلك اوس
فأدخلوا صفة ] ١٦:الرعد[اللَّه خالق كُلِّ شيٍء :  واستدلوا بقول اهللا تعاىلإن القرآن خملوق،: يقولون

اهللا اليت هي كالمه يف هذه اآلية، وتناقضوا فأخرجوا أفعاهلم عن عمومها، فجعلوا أفعاهلم من خلقهم 
وال شك أن أفعال ]. ١٦:الرعد[اللَّه خالق كُلِّ شيٍء : وليست من خلق اهللا، فلم يعملوا بعموم اآلية

العباد أوىل ما يدخل يف عموم اآلية، ألا من خلق اهللا تعاىل، وأن نسبتها إىل العباد نسبة فعل ومباشرة، 
إن اهللا خالق كل شيء مبا يف ذلك حركات العباد وأفعاهلم، ومع ذلك فاهللا تعاىل هو الذي : وهلذا يقال

بقدرم وبقوم، واهللا خالقهم وخالق قدرم مكنهم، وأعطاهم قوة وقدرة، فهم يزاولون األعمال 
وإرادم، فقدرة اهللا غالبة على قدرم، وإرادته غالبة على إرادم، وبذلك أصبحت أفعاهلم من خلق 

وأفعاهلم هم الذين باشروها، فتنسب ] ٩٦:الصافات[واللَّه خلَقَكُم وما تعملُونَ : اهللا تعاىل؛ لقوله تعاىل
وألجل . رة، وتنسب إىل اهللا خلقاً وإجياداً، ومبا أعطاهم اهللا من القوة والقدرة يثابون ويعاقبونإليهم مباش
إن العباد فاعلون حقيقة، واهللا خالقهم وخالق أفعاهلم، وأن العبد هو املؤمن والكافر، والرب : ذلك نقول

ولكن هذه القدرة واإلرادة والفاجر، واملصلي والصائم، وأن للعباد قدرة على أفعاهلم، وهلم إرادة، 
  . ......مسبوقة بقدرة اخلالق تعاىل وبإرادته، هذا هو قول أهل السنة

  املذاهب املخالفة لعقيدة أهل السنة يف باب القدر
…  

)٣/٣١٦(  

  

هو قول اربة الذين سلبوا العباد : الطرف األول: وقد عرفنا القولني الذين مها طرفان يف هذه املسألة
تيارهم، وجعلوهم جمبورين، ليس هلم أي قدرة أو إرادة، و ليس هلم مهة وال عمل وال أثر يف قدرم واخ



وأبطلوا حكمة اهللا تعاىل؛ فإذا ! األعمال، وجعلوا حركام مبرتلة حركات األشجار اليت حتركها الرياح
ني بأم أهل الثواب؟ مل ملاذا أرسل اهللا الرسل؟ وملاذا يعذب اهللا الكفار؟ وملاذا خص اهللا املؤمن: سئلوا

يكن هلم من جواب إال أن ذلك حمض املشيئة، وحمض االختيار، وحمض اإلرادة، وليس ألحد فيه 
إنه : ويقولون] ٢٣:األنبياء[ال يسأَلُ عما يفْعلُ وهم يسأَلُونَ : تصرف، وأكثر ما يرددون قول اهللا تعاىل

: وأما الطرف الثاين!!  فعله فيهم، ولكن ال يسئل عن ذلكقدر ذلك عليهم وخلقه فيهم، ويعذم على
فهم املعتزلة الذين أرادوا ترتيه الرب تعاىل عن أن يعذم على أمر خلقه فيهم كما يقولون، فجعلوا 

إن اهللا ال يقدر على : بل كثري منهم يقولون، أنفسهم هي اليت تباشر وختلق الفعل، ومل جيعلوا هللا أي قدرة
فهؤالء طرف هالك !  يشاء، وال أن يضل من يشاء، بل العباد يهدون أنفسهم أو يضلواأن يهدي من

وهدى اهللا تعاىل أهل السنة فآمنوا بعموم قدرة اهللا، وآمنوا بأن له قدرة عامة غالبة . بعيد عن الصواب
بخاري يف ذلك على أفعال العباد، وآمنوا بأنه خلق أفعال العباد، وكتبوا يف ذلك املؤلفات، كما كتب ال

وبينوا أن قدرة العبد هي اليت تناسبه، واليت ا يثاب ويعاقب، ). خلق أفعال العباد: (رسالته املشهورة
وأا مع ذلك مغلوبة بقدرة اهللا تعاىل، وبذلك يستحق العبد الثواب أو العقاب على ما يزاوله من 

خيرج عن إرادة اهللا تعاىل، واهلداية بيد ومع ذلك ال . األعمال اليت تنسب إليه؛ ألنه هو الذي باشرها
اهللا؛ فهو الذي هدى هؤالء وأضل هؤالء، فأضل هؤالء حكمة وعدالً، وهدى هؤالء رمحة وفضالً، 

  .وذلك فضل اهللا يؤتيه من يشاء
  الرد على املخالفني يف باب القدر

…  

)٣/٣١٧(  

  

وما رميت إِذْ رميت ولَكن اللَّه رمى : اىلفمما استدلت به اجلربية قوله تع: [قال املؤلف رمحه اهللا تعاىل
: قالوا. فنفى اهللا عن نبيه الرمي، وأثبته لنفسه سبحانه، فدل على أنه ال صنع للعبد] ١٧:األنفال[

: لن يدخل أحد اجلنة بعمله، قالوا: (واجلزاء غري مرتب على األعمال، بدليل قوله صلى اهللا عليه وسلم
ومما استدل به القدرية قوله ) . وال أنا إال أن يتغمدين اهللا برمحة منه وفضل: قال! سول اهللا؟وال أنت يا ر

اجلزاء مرتب على األعمال ترتيب العوض : ، قالوا]١٤:املؤمنون[فَتبارك اللَّه أَحسن الْخالقني : تعاىل
 الْجنةُ الَّتي أُورِثْتموها بِما كُنتم تعملُونَ وتلْك* جزاًء بِما كَانوا يعملُونَ : كما قال تعاىل

وما رميت إِذْ رميت ولَكن : فأما ما استدلت به اجلربية من قوله تعاىل. وحنو ذلك] ٧٢-٧١:الزخرف[
إِذْ : (، بقولهفهو دليل عليهم؛ ألنه تعاىل أثبت لرسوله صلى اهللا عليه وسلم رمياً] ١٧:األنفال[اللَّه رمى 
تيمفعلم أن املثبت غري املنفي، وذلك أن الرمي له ابتداء وانتهاء، فابتداؤه احلذف، وانتهاؤه )ر ،



 وما أصبت إذ حذفت ولكن اهللا : -واهللا تعاىل أعلم-اإلصابة، وكل منهما يسمى رمياً، فاملعىن حينئذ
وما زنيت إذ ! وما صمت إذ صمت! ىوما صليت إذ صليت ولكن اهللا صل:أصاب، وإال فطرد قوهلم

وأما ترتيب اجلزاء على األعمال فقد ضلت فيه اجلربية . وفساد هذا ظاهر! وما سرقت إذ سرقت! زنيت
والقدرية، وهدى اهللا أهل السنة، وله احلمد واملنة، فإن الباء اليت يف النفي غري الباء اليت يف اإلثبات، 

باء العوض، وهو أن يكون العمل ) لن يدخل أحد اجلنة بعمله (:فاملنفي يف قوله صلى اهللا عليه وسلم
كالثمن لدخول الرجل إىل اجلنة، كما زعمت املعتزلة أن العامل يستحق دخول اجلنة على ربه بعمله، بل 

  وحنوها باء] ١٤:األحقاف[جزاًء بِما كَانوا يعملُونَ : والباء اليت يف قوله تعاىل. ذلك برمحة اهللا وفضله

)٣/٣١٨(  

  

بسبب عملكم؛ واهللا تعاىل هو خالق األسباب واملسببات، فرجع الكل إىل حمض فضل اهللا : السبب، أي
أحسن : فمعىن اآلية] ١٤:املؤمنون[فَتبارك اللَّه أَحسن الْخالقني : وأما استدالل املعتزلة بقوله. ورمحته

اللَّه خالق كُلِّ : قدير، وهو املراد هنا؛ بدليل قوله تعاىليذكر ويراد به الت) اخللق(املصورين املقدرين، و
وأما أفسد ). كل(اهللا خالق كل شيء خملوق، فدخلت أفعال العباد يف عموم : أي] ١٦:الرعد[شيٍء 

يستحيل عليه أن يكون ! الذي هو صفة من صفاته) كل(قوهلم يف إدخال كالم اهللا تعاىل يف عموم 
إال ما هو ) كل(وهل يدخل يف عموم )!! كل(عاهلم اليت هي خملوقة من عموم خملوقاً، وأخرجوا أف

وكذا . فذاته املقدسة وصفاته غري داخلة يف هذا العموم، ودخلت سائر املخلوقات يف عمومها! خملوق؟
م خلقك: مصدرية، أي) ما(أن : وال نقول] ٩٦:الصافات[قوله تعاىل واللَّه خلَقَكُم وما تعملُونَ 

وعملكم، إذ سياق اآلية يأباه، ألن إبراهيم عليه السالم إمنا أنكر عليهم عبادة املنحوت، ال النحت، 
واآلية تدل على أن املنحوت خملوق هللا تعاىل، وهو ما صار منحوتاً إال بفعلهم، فيكون ما هو من آثار 

 املنحوت خملوقاً له، بل اخلشب أو فعلهم خملوقاً هللا تعاىل، ولو مل يكن النحت خملوقاً هللا تعاىل مل يكن
أن العلم بأن العبد حيدث فعله : وذكر أبو احلسني البصري إمام املتأخرين املعتزلة. احلجر ال غري

أن افتقار الفعل احملدث املمكن إىل مرجح جيب وجوبه عنده وميتنع عند عدمه : وذكر الرازي . ضروري
ضروري، مث ادعاء كل منهما أن هذا العلم الضروري وكالمها صادق فيما ذكره من العلم ال. ضروري

يبطل ما ادعاه اآلخر من الضرورة غري مسلم، بل كالمها صادق فيما ادعاه من العلم الضروري، وإمنا 
وقع غلطه يف إنكاره ما مع اآلخر من احلق، فإنه ال منافاة بني كون العبد حمدثاً لفعله وكون هذا 

  فَأَلْهمها فُجورها* ونفْسٍ وما سواها : ، كما قال تعاىلاإلحداث وجب وجوده مبشيئة اهللا

)٣/٣١٩(  

  



، )فَأَلْهمها: (إثبات للقدر بقوله] ٨:الشمس[فَأَلْهمها فُجورها وتقْواها : فقوله] ٨-٧:الشمس[وتقْواها 
: وقوله بعد ذلك.  هي الفاجرة واملتقيةوإثبات لفعل العبد بإضافة الفجور والتقوى إىل نفسه؛ ليعلم أا

إثبات أيضاً لفعل العبد، ونظائر ذلك ] ١٠-٩:الشمس[وقَد خاب من دساها * قَد أَفْلَح من زكَّاها 
  ]. ......كثرية

  الرد على اجلربية
…  

 والتوسع فيها، وأما شرح أدلتهم. هذه مناقشة ألدلة الفريقني املتطرفني، ومهنا هنا أن نعرف اجلواب
قول اجلربية -وقد عرفنا أن كال القولني . وكيفية استدالهلم، وتوجيهها، فال حاجة لنا إىل التوسع فيه

 يف طريف نقيض، وكالمها ال يزال هلما بقية يقولون مبثل هذه األقوال، وال تزال أيضاً -وقول املعتزلة
ويدعون .  مع أا سبب يف ضالل كثري من الناسمؤلفام يعىن ا وتنشر وحتقق، وينفق عليها األموال،

وما رميت إِذْ : أم بذلك يقوون حجتهم ومعتقدهم الذي اعتقدوه، ويستدلون بأن اهللا تعاىل يقول
هذا دليل على أن الفعل ليس لإلنسان، وإمنا هو هللا؛ ألن : وقالوا] ١٧:األنفال[رميت ولَكن اللَّه رمى 

وما أصبت اهلدف ولكن اهللا هو الذي وفق : وقد أجاب الشارح بأن التقدير. ي رمىاهللا هو الذ
وحنن نعرف القصة اليت حصلت يف غزوة بدر، . إلصابته، فأنت الذي رميت واهللا هو الذي وفق لإلصابة

والقصة اليت حصلت أيضاً يف غزوة حنني؛ وذلك أنه ملا تواجه املشركون مع املسلمني أخذ النيب صلى 
 عليه وسلم قبضة من حصباء ورمى ا يف وجوه القوم، معلوم أن رميته لو كانت مبجرد قوته مل اهللا

تذهب مثالً إال حنو عشرين متراً أو ثالثني، ولكن هذه الرمية وصلت إىل مجيعهم أو أكثرهم؛ حبيث إا 
 حصيات قليلة دخلت يف أعينهم، ودخلت يف أفواههم وأنوفهم، وأعمت عليهم الطرق، مع أا كانت

، فاهللا تعاىل هو الذي أوصلها، وهو الذي وفق إلصابتها، فمادام )شاهت الوجوه: (يف يده رمى ا وقال
  إِذْ: (أن اهللا أثبت الرمي بقوله

)٣/٣٢٠(  

  

تيمحركت يدك بتلك احلجارة وقذفتها، فهذا دليل على أن الفعل أصله من اإلنسان، واهللا : أي) ر
وكثرياً ما . دده ويوصله، وهو الذي يدفع وحيرك مهة العبد إىل أن يفعل ذلك الفعلتعاىل هو الذي يس

يكون املسلمون قلة، وإذا وجهوا سهامهم إىل املشركني أصابتهم ولو كانوا بعيدين؛ ألن اهللا يسدد 
اهللا سهامهم فتصيب العدو، وأما سهام أعدائهم فإا ختطئهم وتذهب مييناً أو يساراً وال تصيبهم؛ ألن 

وما رميت : وهذا هو معىن قوله تعاىل. من الغزاة الرمي، ومن اهللا التسديد واإلصابة: إذاً. تعاىل يصرفها
ومن أدلتهم يف . ، وهذه اآلية من أدلة اجلربية اليت استدلوا ا]١٧:األنفال[إِذْ رميت ولَكن اللَّه رمى 



لن يدخل أحد منكم اجلنة بعمله، : (ل النيب صلى اهللا عليه وسلمأن العمل ليس سبباً يف دخول اجلنة، قو
هذا دليل على : قالوا) وال أنا إال أن يتغمدين اهللا برمحة منه وفضل: قال! وال أنت يا رسول اهللا؟: قالوا

أن األعمال ليس هلا أثر، وأن األعمال ليست هي اليت تسبب دخول اجلنة؛ وعلى هذا فاألعمال ليست 
ن، واإلنسان ليس له أي عمل، وليس له عندهم حركة، بل هو مدفوع إىل هذه احلركة من اإلنسا

ومغلوب على أمره، وال يقدر أن حيرك باختياره أي حركة، فال حيرك إصبعاً وال رأساً وال لساناً وال يداً 
أن : ابواجلو. وال قدماً، بل هو متصرف فيه، وحتركه إرادة اهللا كما تتحرك الشجرة بدون اختيارها

هذا احلديث أراد به النيب صلى اهللا عليه وسلم أن أعمالنا وإن كثرت ال تعادل نعم اهللا، فنعم اهللا علينا 
كثرية، ولو عملنا ما عملنا فإا قليلة بالنسبة إىل ما ينعم اهللا به علينا، فأعمالنا لو كثرت مل تكن سبباً 

ؤتى برجل قد عمل أعماالً صاحلة أمثال اجلبال، أنه ي: (وحيداً يف دخول اجلنة، كما ورد يف احلديث
أليس هذه األعمال اليت عملتها حتصل -يا ريب، بل بعملي: أدخلوه اجلنة برمحيت، فيقول: فيقول اهللا تعاىل

  حاسبوا عبدي على نعمي، يقول اهللا لنعمة:  فيقول اهللا-يل اجلنة والثواب؟

)٣/٣٢١(  

  

خذي حقك، ولنعمة النطق، ولنعمة العقل، : عمة السمع ولن-من أعماله: يعين-خذي حقك : البصر
ولنعمة البطش، ولنعمة القوة، ولنعمة الرزق، ولنعمة العمل، ولنعمة الصحة، وتبقى نعم كثرية كنعمة 

! بل يا ريب: أدخلوا عبدي النار، فعند ذلك يقول:  فيقول-اهلداية ونعمة التوفيق ونعمة اإلعانة
قد : وإذا قيل. ل ال يستقل بشأن دخول اجلنة إال إذا رحم اهللا العبادفعرف بذلك أن العم). برمحتك

وردت أدلة يف ترتب اجلزاء على األعمال وهي اليت استدلت ا املعتزلة، وجعلوا عمله سبباً وحيداً يف 
ما أَسلَفْتم في بِ: ، وقوله]٣٢:النحل[ادخلُوا الْجنةَ بِما كُنتم تعملُونَ : دخول اجلنة، واستدلوا بقوله

 ةيالامِ الْخصحيح أن العمل سبب؛ ولكن رمحة اهللا مع ذلك : فنقول. وحنو ذلك] ٢٤:احلاقة[اَألي
وكما جاء يف . السبب؛ فيدخل اجلنة بسبب عمله، ولكن ذلك برمحة اهللا تعاىل فهو أرحم الرامحني

طباق ما بني السماء واألرض، أنزل منها إن اهللا خلق الرمحة مائة جزء، كل جزء : (احلديث الذي فيه
جزءاً واحداً يف األرض، وبذلك اجلزء تتراحم اخلليقة بينهم، حىت ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية 

، وقد أخرب النيب )أن تصيبه، فإذا كان يوم القيامة ضمه اهللا إىل تلك األجزاء فريحم ا عباده يوم القيامة
سع رمحة اهللا ملا رأى امرأة تضم ولدها إىل صدرها وترضعه بعد أن وجدته، صلى اهللا عليه وسلم عن وا

هللا أرحم بعباده : وهي تقدر على ختليصه، فقال! ال، واهللا: أترون هذه قاذفة ولدها يف النار؟ قالوا: (فقال
اواته لو عذب اهللا أهل مس: (رمحة اهللا للعباد أوسع هلم، كما ورد يف احلديث: فإذاً) . من هذه بولدها

فعرفنا بذلك ). وأهل أرضه لعذم وهو غري ظامل هلم، ولو رمحهم لكانت رمحته خرياً هلم من أعماهلم



  .ضعف ما استدل به هؤالء وهؤالء
  الرد على املعتزلة

…  

)٣/٣٢٢(  

  

: ومثلها قوله تعاىل، ]١٤:املؤمنون[فَتبارك اللَّه أَحسن الْخالقني : وأما استدالل املعتزلة بقول اهللا تعاىل
 نيازِقالر ريخ وههذا دليل على أن اخلالقني كثري، وليس اخلالق هو اهللا : فيقولون] ٧٢:املؤمنون[و

أن هذا ليس بصحيح، بل : واجلواب. فجعلوا العباد خالقني ورازقني مع اهللا! وحده، لكن اهللا أحسنهم
، فاخللق خلقه، واألمر أمره، ]٦٢:الزمر[ خالق كُلِّ شيٍء اللَّه: اهللا هو اخلالق وحده، كما قال عز وجل

إن اإلنسان ليس هو الذي خيلق : واآلية وردت يف سياق التكوين، ووردت يف سياق اإلجياد، فيقال
نفسه، وإن كان له سبب يف وجود الولد بالنكاح والوطء واملباشرة، فينسب إليه أنه هو الذي تسبب يف 

أَأَنتم تخلُقُونه أَم * أَفَرأَيتم ما تمنونَ : ولد، ولكن اهللا هو الذي أنشأه، قال اهللا تعاىلخلق وتكوين هذا ال
، فهذا املين الذي ينصب يف الرحم ليس اإلنسان هو الذي يكونه، ]٥٩-٥٨:الواقعة[نحن الْخالقُونَ 

علقة مث مضغة مث ينشئه اهللا خلقاً آخر إىل أن بل قدرة اهللا، فاهللا هو الذي قدر أنه يكون نطفة مث يكون 
الولد من اإلنسان سببه النكاح والوطء وحنوه، ومن اهللا تعاىل اخللق والتكوين : فإذاً. خيرج بشراً سوياً

، وقد يراد باخلالقني الذين ]١٤:املؤمنون[أَحسن الْخالقني : والتطوير إىل أن خيرج سوياً، فهذا معىن قوله
 بعض املخلوقات يف الدنيا، أو يبدعون بعض األشياء وإن كانوا خمطئني يف ذلك، كما ورد يف يكونون

ومن أظلم ممن ذهب خيلق كخلقي؟ فليخلقوا ذرة، أو خيلقوا برة، أو : يقول اهللا تعاىل: (احلديث القدسي
ق اهللا، فأثبت هلم أم جعلوا أنفسهم خالقني، وهم املصورون الذين يضاهون خبل: ، مبعىن)ليخلقوا شعرية

إرادة يف أم يضاهون خلق اهللا، وخيلقون كخلقه، ولكن ال يستطيعون أن يضاهوا وأن يشاوا خلق اهللا 
تعاىل، فاخللق األصل هو من اهللا، وهو الذي خلق األرواح، وال يستطيعون أن خيلقوها، وهو الذي حييي 

  األموات، وال

)٣/٣٢٣(  

  

من صور : ( ينفخ فيه الروح، وال يستطيعون ذلك، كما يف احلديثيستطيعون أن حييوها، وهو الذي
أَحسن : عرفنا أن املعتزلة استدلوا بقوله تعاىل: إذاً). صورة كُلِّف أن ينفخ فيها الروح، وليس بنافخ

 نيقالأن اخللق هو التكوين من اهللا تعاىل، وأما : واجلواب. على أن اخلالقني كثري] ١٤:املؤمنون[الْخ



واستدل املعتزلة بترتيب اجلزاء على األعمال، بقوله . اإلنسان فمنه السبب، أو أنه يراد به املضاهاة
أن : واجلواب]. ٢٤:احلاقة[بِما أَسلَفْتم في اَأليامِ الْخالية : وبقوله) جزاء مبا كنتم تعملون: (تعاىل

. اليت يثاب عليها العباد ويعاقبوناألعمال سبب، وليست مستقلة، وإا هي من مجلة األسباب 
واللَّه خلَقَكُم : وقوله] ١٦:الرعد[اللَّه خالق كُلِّ شيٍء : اآلية األوىل قوله تعاىل: واستدلت اجلربية بآيتني

وحنوها، يف إثبات أن اإلنسان ليست له أية حسبة، وليس له أي عمل، ] ٩٦:الصافات[وما تعملُونَ 
وقد عرفنا كيف نرد ]. ١٧:األنفال[وما رميت إِذْ رميت ولَكن اللَّه رمى :  بقوله تعاىلوكذلك استدلوا

واستدلوا بأن األعمال ليست سبباً يف دخول اجلنة أو النجاة من النار أو دخول النار باآلية اليت . عليهم
، وعرفنا بذلك )منكم اجلنة بعملهلن يدخل أحد : (ذكرنا، وباحلديث، وهو قوله صلى اهللا عليه وسلم

  .أن أدلتهم ال تفيدهم شيئاً، وأن ترتيب اجلزاء على األعمال من ترتيب األسباب على املسببات
  كيف خيلق اهللا الذنب ويعاقب عليه

…  
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وهذه شبهة أخرى من شبه القوم اليت فرقتهم، بل مزقتهم كل ممزق، وهي : [قال املؤلف رمحه اهللا تعاىل
كيف يستقيم احلكم على قولكم بأن اهللا يعذب املكلفني على ذنوم وهو خلقها فيهم؟ فأين : م قالواأ

العدل يف تعذيبهم على ما هو خالقه وفاعله فيهم؟ وهذا السؤال مل يزل مطروقاً يف العامل على ألسنة 
فطائفة أخرجت : الناس، وكل منهم يتكلم يف جوابه حبسب علمه ومعرفته، وعنه تفرقت م الطرق
وطائفة أثبتت كسباً . أفعاهلم عن قدرة اهللا تعاىل، وطائفة أنكرت احلكم والتعليل، وسدت باب السؤال

وطائفة التزمت ألجله وقوع مقدور بني قادرين، ومفعول بني . جعلت الثواب والعقاب عليه! ال يعقل
وهذا السؤال هو الذي أوجب ! رون عليهوطائفة التزمت اجلرب، وأن اهللا يعذم على ما ال يقد! فاعلني

إن ما يبتلى به العبد من الذنوب : واجلواب الصحيح عنه أنه أن يقال. هذا التفرق واالختالف
الوجودية، وإن كانت خلقاً هللا تعاىل، فهي عقوبة له على ذنوب قبلها، فالذنب يكسب الذنب، ومن 

فالكالم يف : ويبقى أن يقال. يورث بعضها بعضاًَعقاب السيئة السيئة بعدها؛ فالذنوب كاألمراض اليت 
هو عقوبة أيضاً على عدم فعل ما خلق له وفطر عليه؛ : الذنب األول اجلالب ملا بعده من الذنوب؟ يقال

: فإن اهللا سبحانه خلقه لعبادته وحده ال شريك له، وفطره على حمبته وتأليهه واإلنابة إليه، كما قال تعاىل
 كهجو ما فَأَقهلَيع اسالن ي فَطَرالَّت ةَ اللَّهطْرنِيفاً فينِ حلدفلما مل يفعل ما خلق له وفطر ]. ٣٠:الروم[ل

عليه من حمبة اهللا وعبوديته واإلنابة إليه عوقب على ذلك بأن زين له الشيطان ما يفعله من الشرك 
و كان فيه اخلري الذي مينع ضده مل يتمكن منه واملعاصي، فإنه صادف قلباً خالياً قابالً للخري والشر، ول



، ] ٢٤:يوسف[كَذَلك لنصرِف عنه السوَء والْفَحشاَء إِنه من عبادنا الْمخلَصني : الشر، كما قال تعاىل
  *فَبِعزتك ألغْوِينهم أَجمعني : وقال إبليس

)٣/٣٢٥(  

  

مهنم كادبإِالَّ ع نيلَصخوقال اهللا عز وجل]٨٣-٨٢:ص[ الْم ، : يمقتسم لَياطٌ عرذَا صي * هادبإِنَّ ع
خلوص القلب من تأليه ما سوى اهللا تعاىل : واإلخالص]. ٤٢-٤١:احلجر[لَيس لَك علَيهِم سلْطَانٌ 

 فارغاً من ذلك متكن منه حبسب وأما إذا صادفه. وإرادته وحمبته، فخلص هللا؛ فلم يتمكن منه الشيطان
]. فراغه، فيكون جعله مذنباً مسيئاً يف هذه احلال عقوبة له على عدم هذا اإلخالص، وهي حمض العدل

إذا كان اهللا خلق فينا املعاصي فكيف : يف هذا السؤال الذي يردده املعتزلة أو يردده اجلربية وهو قوهلم
 فكيف يعذبنا؟ وهذا السؤال قد يكثر الذين يرددونه، وإذا يعذبنا؟ وإذا كان اهللا مل يهدنا بل أضلنا

اهللا هو الذي : وكثرياً ما يقول! اهللا ما هدانا، وإذا مل يهدنا اهللا فأنت ال دينا: نصحت أحدهم، يقول
وال شك . أو حنو ذلك من العبارات الشنيعة البشعة! أضلنا أو كتب علينا ذلك، فإذا عذبنا فقد ظلمنا

جة إىل مناقشة تلك األقوال السيئة، قد عرفنا مما ذكر الشارح أن من أقواهلم الباطلة قول من أنا لسنا حبا
وقول من أثبت له كسباً، ولكن ال . وقول من جعل العبد مستقالً. مل جيعل للعبد أي فعل وال اختيار

:  يعينوقول من جعل الفعل صادراً عن فاعلني، والقدرة صادرة عن قادرين،. حقيقة لذلك الكسب
ال شك أن اإلنسان أعطاه اهللا هذه القوة، وهذه اهلمة، : وحنن نقول. جعلوا الفعل مكوناً من قدرتني

وهذه املباشرة، وهذه القدرة يزاول ا األعمال، وتنسب إليه، ويثاب بسببها أو يعاقب، مع أنه قادر 
تنسب األفعال إىل اإلنسان على أن يضله، وقادر على أن يعجزه، فهو الذي أمده وقواه، فألجل ذلك 

هي خلق اهللا؛ من حيث إنه قدرها، وقوى : مباشرة، وتنسب إىل اهللا تعاىل خلقاً وتكويناً وتقديراً، فيقال
العباد عليها، وهي أعمال العباد، من حيث إم باشروها، وفعلوها بأبدام، فنسبت إليهم، ونسبت إىل 

  ذكر أن اهللا تعاىل يعاقب العباد يفمث . اهللا تعاىل، وال منافاة بني النسبتني

)٣/٣٢٦(  

  

إن هذه العقوبة على الذنوب، وإن : الدنيا، ويعاقبهم أيضاً يف اآلخرة على السيئات، فيقول الشارح
األصل أنه عاقبهم على هذه الذنوب بذنوب أخرى، فلما أذنبوا كان من عقوبتهم بأن أذنبوا ذنباً آخر 

عاً وهكذا، واستمرت فيهم السيئات ومتادوا فيها، فيكون بسبب الوقوع يف هذا مث ذنباً ثالثاً، مث ذنباً راب
الذنب أن اهللا خلى بني العبد وبني نفسه، وخلى بينه وبني هواه، وسلط عليه أعداءه من شياطني اإلنس 



واجلن، فلما متكنوا منه صرفوه عن اهلدى، وإن كان ذلك بتقدير اهللا، وملا صرفوه واستحوذت عليه 
وقد نقل الشارح هنا أن من عقوبة . ياطني كانت أعماله سيئات؛ عقوبة له على سيئة اقترفها سابقاًالش

: السيئة السيئة بعدها، ومن ثواب احلسنة احلسنة بعدها، فإذا عمل العبد حسنة قالت احلسنة بعدها
، واحملسنون يف اعملين، فيتتابع املسيئون يف السيئات: اعملين، وإذا أتى سيئة قالت السيئة بعدها

إن السيئة األوىل عقوبة، فعلى أي شيء؟ ومادام أنه وقعت منه هذه السيئة فكيف : وإذا قالوا. احلسنات
بأا عقوبة على ترك : سلطت عليه؟ وكيف خلقت فيه؟ وكيف فعلها ومل يسبقها سيئة؟ أجاب الشارح

وما ذاك إال أننا خلقنا لعبادة اهللا، اإلخالص، وعقوبة على ترك األعمال الصاحلة اليت أمر، وكلف ا، 
فإذا انشغلنا عن هذه العبادة فذلك إما يف هلو وبطالة، وإما يف غفلة، وإما يف إقبال على شهوات تفوت 
عليك اخلري، فهذه الغفلة وهذه الشهوات وهذه اإلضاعة لألوقات تعترب ذنباً، فيستحق من فعله أن يقع 

فاهللا تعاىل خلق العباد ألجل أن يعبدوه وحده، .  الذي هو التركمنه ذنب آخر، عقوبة على ذلك الذنب
وما أُمروا إِالَّ : وأن يشكروه، وأن يعرفوا حقه عليهم، فلما خلقهم للعبادة أمرهم باإلخالص يف قوله

ت من األوقات عد ذلك ، فإذا تركوا هذه العبادة يف وق]٥:البينة[ليعبدوا اللَّه مخلصني لَه الدين حنفَاَء 
  ذنباً وقع منهم، وإن مل يكن سيئة، ولكنه ترك لعمل صاحل، فاستحقوا ذا الترك أن يتسلط

)٣/٣٢٧(  

  

فهذا تعليل علل به . عليهم األهواء واألعداء فيوقعوم يف الذنوب، وتتابع عليهم السيئات، وتتابع منهم
بأنه ولو :  اهللا على السيئة وهو الذي خلقها؟ فأجابكيف يعاقب: يعين قالوا. العلماء يف عقوبة السيئة

والعقاب الذي يف الدنيا معروف . كان هو الذي قدرها لكن ملا كان العبد هو الذي باشرها عوقب عليها
ما أنزل : فالعقاب احلسي هو مثل ما ذكره اهللا بقوله. أنه قد يكون عقاباً حسياً، وقد يكون عقاباً معنوياً

ومنهم من أَخذَته الصيحةُ ومنهم من خسفْنا بِه اَألرض ومنهم من أَغْرقْنا : نياهللا على املعذب
تسليط األعداء عليهم، وكذلك تسليط : وأما العقوبات املعنوية على الذنوب فهي]. ٤٠:العنكبوت[

عاصي فاعلم أنه معاقب، وأن حرمانه من األهواء عليهم، وحرمام من الطاعة، فإذا رأيت املكب على امل
: طاعة اهللا عقوبة، وإذا رأيت املنهمك يف الشهوات الذي فوت األوقات فاعلم أا عقوبة له، وإذا قال

فكيف يعاقبين بأن يوقعين يف هذه املصائب وهذه الذنوب؟ فنقول ! أنا ما أذنبت وال كفرت وال عصيت
لتركك العمل، وكان الواجب : ثانياً.  وقتاً مثيناً يف الغفلةإنك أذنبت بغفلتك؛ حيث أضعت: أوالً:له

عليك أن تشغل وقتك بأعمال صاحلة وحبسنات، فلما مل تفعل كنت مذنباً، وكان عقوبة هذا الذنب أن 
توالت عليك الذنوب، وقد ذكر النيب صلى اهللا عليه وسلم أن الذنوب تؤثر يف القلوب وتعميها 

إذا أذنب العبد ذنباً نكت يف قلبه نكتة : (قوله عليه الصالة والسالموتصدها عن اهلدى، كما يف 



كَالَّ بلْ رانَ علَى : سوداء، فإن تاب ونزع صقل قلبه، فإن عاد عادت، حىت يعلوه السواد، وذلك الران
 عند ذلك فإذا غلبه هذا السواد الذي هو بسبب املعاصي].) ١٤:املطففني[قُلُوبِهِم ما كَانوا يكِْسبونَ 

هذا تلخيص ما ذكره الشارح من أن عقوبة السيئة السيئة . تثقل عليه الطاعات، وختف عليه احملرمات
  . ......بعدها، واهللا أعلم

…  
  ]٧١[شرح العقيدة الطحاوية 
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اهللا تعاىل خالق كل شيء، ومن ذلك خلقه ألفعال العباد خريها وشرها، ولكن الشر ال ينسب إىل اهللا 
  .اىل، وقد خالف يف ذلك القدرية، ورد عليهم العلماء مبا يبطل شبهامتع

  جممل ذكر املذاهب املوافقة واملخالفة يف باب القدر
…  

اإلميان بالقدر، ويدخل يف القدر اإلميان بعموم قدرة اهللا تعاىل، وأنه على كل شيء : من أركان اإلميان
 أن يعذب من يشاء، وقادر على أن يرحم من يشاء، وقادر ويدخل يف قدرة اهللا تعاىل أنه قادر على. قدير

على أن ينتقم من الظلمة ويهلكهم يف أسرع وقت، وقادر على أن يرحم عباده، وأن يبسط هلم الرزق، 
وقادر على أن يعمم فضله على القاصي والداين، وقادر على أن حيرم هذا ويهلكه، وقادر على أن يغري 

كذلك أيضاً ال . ملخلوقات؛ إذ ال يعجزه شيء، وال خيرج عن قدرته شيءهذا الكون، وأن يبدل هذه ا
يكون يف الوجود شيء إال بإرادته وبعد قدرته وبعد أن يشاء ذلك ويقدره، فال يكون فسوق وال طاعة 
وال معصية وال هداية وال ضالل وال كفر وال إميان وال طاعة وال عصيان إال بعد أن يشاء اهللا ذلك، 

إِنْ يشأْ يسكن الريح : ، وقال]٣١:الرعد[لَو يشاُء اللَّه لَهدى الناس جميعاً :  وجلكما قال عز
] ٤:الشعراء[إِنْ نشأْ ننزلْ علَيهِم من السماِء آيةً فَظَلَّت أَعناقُهم لَها خاضعني : ، وقال]٣٣:الشورى[

اً بعدله، فضلوا سواء السبيل، ومن على آخرين بفضله، فاهتدوا إىل ولكن اقتضت حكمته أن يضل أناس
سواء الطريق، وأولئك داخلون حتت قدرته، وهؤالء كذلك؛ ألن اجلميع عبيده وحتت تصرفه، يهدي من 

يشاء، ويضل من يشاء، ويعطي ومينع، ويصل ويقطع، وخيفض ويرفع، ال معز ملن أذل، وال مذل ملن 
وال . رفع، وال رافع ملن خفض، بيده األمر، وبيده اخلري، وهو على كل شيء قديرأعز، وال خافض ملن 

شك أيضاً أنه يدخل يف ذلك حركات العباد وأفعاهلم؛ فهو الذي أعطاهم القوة، وهو الذي بعث 
  مهمهم، ولو شاء ملا عصوه وملا أطاعوه؛ إذ كل ذلك مبشيئته وقدرته، فإن

)٣/٣٢٩(  



  

. ي من عليهم حىت أطاعوه، وإن عصوه فبعدله إذ فهو الذي خذهلم حىت عصوهأطاعوه فبفضله؛ فهو الذ
هم اجلربية الذين غلوا يف نفي قدرة : الطائفة األوىل: وذكر املؤلف أن يف هذا خالفاً بني ثالث طوائف

رميت وما : العبد، وجعلوا حركته كحركة األشجار، ومل جيعلوا له أي اختيار، واستدلوا بقول اهللا تعاىل
بأن اهللا تعاىل أثبت : ورد عليهم. العبد ليس له أي فعل: وقالوا] ١٧:األنفال[إِذْ رميت ولَكن اللَّه رمى 

هم القدرية الذين أنكروا قدرة : والطائفة الثانية. الرمي لنبيه، فدل على أن منه الرمي وعلى اهللا اإلصابة
 هم الذين خيلقون أفعاهلم، وليس هللا قدرة على هداية هذا، وال اهللا على أفعال العباد، وجعلوا العباد

إضالل هذا، وال خذالن هذا، وال توفيق هذا، فجعلوا العبد أقدر من اهللا، وجعلوا قدرته تفوق قدرة 
الطائفة . جموس هذه األمة: تعاىل اهللا عن قوهلم، فجعلوا مع اخلالق من خيلق، وهؤالء يقال هلم! اخلالق
هل السنة الذين توسطوا، فجعلوا للعبد قدرة وإرادة، ولكنها مسبوقة بقدرة اهللا وإرادته، أ: الثالثة

. ومغلوبة ا، فإذا أراد اهللا هداية عبد وفقه وأطلق جوارحه واختار الفعل الطيب، فأصبح مطيعاً مؤمناً
رة زاول ا األعمال، فتنسب إىل العبد الطاعات واملعاصي؛ ألن له اختياراً؛ وألن له فعالً؛ وألن له قد

وكذلك . وتنسب إىل اهللا ألنه هو الذي أقدره عليها، وهو الذي رزقه القوة، ورزقه التوفيق، وأقبل بقلبه
املعصية تنسب إىل اهللا؛ ألنه هو الذي قدرها ولو شاء ملا حصلت، وتنسب إىل العبد ألنه هو الذي 

 وتكويناً، ومن العبد فعالً ومباشرة، فعلى هذا ال فجميع احلركات من اهللا تعاىل إجياداً. باشرها وفعلها
يكون هناك من يشترك يف خلق الفعل وإجياده، بل اهللا هو الذي مكن العبد حىت فعله، وأظهره، والعبد 
هو الذي باشره، فتنسب إليه املباشرة، فال يكون هناك اختالف، وال يكون هناك إجبار وال إنكار لقدرة 

  . ......ول الوسطاهللا تعاىل، هذا هو الق
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  حكم إضافة الشر إىل اهللا عز وجل، وذكر املخالفني يف ذلك
…  

هذا سؤال فاسد؛ فإن العدم : فذلك العدم من خلقه فيه؟ قيل: فإن قلت: [قال املؤلف رمحه اهللا تعاىل
يضاف إىل كامسه ال يفتقر إىل تعلق التكوين واإلحداث به، فإن عدم الفعل ليس أمراً وجودياً حىت 

الفاعل، بل هو شر حمض، والشر ليس إىل اهللا سبحانه، كما قال النيب صلى اهللا عليه وسلم يف حديث 
وكذا يف حديث الشفاعة يوم ) لبيك وسعديك، واخلري كله يف يديك، والشر ليس إليك: (االستفتاح

وقد أخرب ) شر ليس إليكلبيك وسعديك واخلري بيديك وال: فيقول! يا حممد: (القيامة حني يقول له اهللا
فلما ]. ١٠٠:النحل[علَى الَّذين يتولَّونه والَّذين هم بِه مشرِكُونَ : اهللا تعاىل أن تسليط الشيطان إمنا هو



تولوه دون اهللا وأشركوا به معه عوقبوا على ذلك بتسليطه عليهم، وكانت هذه الوالية واإلشراك عقوبة 
اإلخالص، فإهلام الرب والتقوى مثرة هذا اإلخالص ونتيجته، وإهلام الفجور عقوبة خلو القلب وفراغه من 
إن كان هذا الترك أمراً وجودياً عاد السؤال جذعاً، وإن كان أمراً : فإن قلت. على خلوه من اإلخالص

 ليس هنا ترك هو كف النفس ومنعها عما تريده وحتبه،: عدمياً فكيف يعاقب على العدم احملض؟ قيل
إنه أمر وجودي، وإمنا هنا عدم وخلو من أسباب اخلري، وهذا العدم هو حمض خلوها مما : فهذا قد يقال

هو أنفع شيء هلا، والعقوبة على األمر العدمي هي بفعل السيئات، ال بالعقوبات اليت تناله بعد إقامة 
ه عقوبة عدم إخالصه وإنابته جعله مذنباً خاطئاً، وهذ: إحدامها: احلجة عليه بالرسل، فلله فيه عقوبتان

وإقباله على اهللا، وهذه العقوبة قد ال حيس بأملها ومضرا؛ ملوافقتها شهوته وإرادته، وهي يف احلقيقة من 
العقوبات املؤملة بعد فعله للسيئات، وقد قرن اهللا تعاىل بني هاتني العقوبتني يف : الثانية. أعظم العقوبات

  فهذه العقوبة] ٤٤:األنعام[ما ذُكِّروا بِه فَتحنا علَيهِم أَبواب كُلِّ شيٍء فَلَما نسوا : قوله تعاىل
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فهذه العقوبة ] ٤٤:األنعام[حتى إِذَا فَرِحوا بِما أُوتوا أَخذْناهم بغتةً فَإِذَا هم مبلسونَ : األوىل، مث قال
م أن يأتوا باإلخالص واإلنابة واحملبة له وحده من غري أن خيلق ذلك يف فهل كان ميكنه: فإن قيل. الثانية

ال، بل : قلوم وجيعلهم خملصني له منيبني إليه حمبني له؟ أم ذلك حمض جعله يف قلوم وإلقائه فيها؟ قيل
 هو حمض منته وفضله، وهو من أعظم اخلري الذي هو بيده، واخلري كله يف يده، وال يقدر أحد أن يأخذ

فإذا مل خيلق ذلك يف قلوم ومل يوفقوا له : فإن قيل. من اخلري إال ما أعطاه، وال يتقي من الشر إال ما وقاه
وال سبيل هلم إليه بأنفسهم عاد السؤال، وكان منعهم منه ظلماً، ولزمكم القول بأن العدل هو تصرف 

ي مهلُ وفْعا يمأَلُ عسأَلُونَ املالك يف ملكه مبا يشاء، ال يال يكون سبحانه مبنعهم : قيل]. ٢٣:األنبياء[س
من ذلك ظاملاً، وإمنا يكون املانع ظاملاً إذا منع غريه حقاً لذلك الغري عليه، وهذا هو الذي حرمه الرب 

بل هو حمض فضله ومنته -وأما إذا منع غريه ما ليس حبق له . على نفسه، وأوجب على نفسه خالفه
اً مبنعه، فمنع احلق ظلم، ومنع الفضل واإلحسان عدل، وهو سبحانه العدل يف منعه،  مل يكن ظامل-عليه

فإذا كان العطاء والتوفيق إحساناً ورمحة فهال كان العمل له : فإن قيل. كما هو احملسن املنان بعطاءه
تبة على هذا املقصود يف هذا املقام بيان أن هذه العقوبة املتر: والغلبة، كما أن رمحته تغلب غضبه؟ قيل

هذه مناقشات العتراض املعتزلة الذين ]. املنع، واملنع املستلزم للعقوبة ليس بظلم، بل هو حمض العدل
والشر ال يضاف . ينكرون قدرة اهللا على أفعال العباد، ويوردون هذه الشبهات ليلبسوا ا على غريهم

 كان عقوبات، ولو كان إهالكاً أو انتقاماً؛ إىل اهللا تعاىل على أنه شر، بل كل أفعال اهللا تعاىل خري، ولو



وإذا تتبعنا األدلة وجدنا . إنه ضرر، بل هو خري بالنسبة إليه سبحانه وتعاىل: إنه شر، وال يقال: فال يقال
  أن اهللا تعاىل ال
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 يضيف الشر إىل نفسه، ولكنه يذكره على صيغة املبين للمجهول، كما يف قول اهللا تعاىل حكاية عن
] ١٠:اجلن[وأَنا ال ندرِي أَشر أُرِيد بِمن في اَألرضِ أَم أَراد بِهِم ربهم رشداً : مؤمين اجلن أم قالوا

أراده اهللا؛ وذلك ألن الشر احملض ال ينسب إىل اهللا، وأما اخلري : ومل يقولوا)) أريد مبن : (( فالشر قالوا
فدل على أن كل ما يصدر من اهللا ]. ١٠:اجلن[أَم أَراد بِهِم ربهم رشداً : فأفصحوا بأنه من اهللا فقالوا

فهو خري، فالصواعق اليت ترتل واألمراض اليت حتدث بتقدير اهللا واجلدب والقحط الذي يصيب الكثري 
ه لينبه عباده من البالد ال يقال إنه شر، بل هو خري بالنسبة إىل اهللا؛ وذلك ألنه قدره لعاقبة حسنة، قدر

على عزته وقدرته، ولينبههم على خطئهم وذنبهم، وأنه غري ظامل هلم، فلو عذب أهل مساواته وأهل أرضه 
 كل ما حيدث فهو ً:إذا. مل يكن ظاملاً هلم، ولو رمحهم لكانت رمحته أعظم من طاعام، ومما يستحقونه

تلبية املنقولة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه وكما ذكر يف ال. بتقدير اهللا، ولكن ال ينسب الشر إىل اهللا
فجعل اخلري كله من اهللا وبيده، ) لبيك وسعديك، واخلري كله يف يديك، والشر ليس إليك: (كان يقول

ال ينسب إىل اهللا، ولو كان هو الذي قدره : ، أي)الشر ليس إليك: (والشر ليس إىل اهللا، ولذا قال
سبة إىل إحداث اهللا له، بل هو خري؛ حيث إنه سبحانه وتعاىل ما أراد إال وشاءه ولكن ال نسميه شراً بالن

اخلري، وما أراد بعباده إال أن ينبههم، فإن كانوا عصاة سلط عليهم قحطاً أو مرضاً فذلك خري؛ ألنه 
يعني وإن كانوا مط. ينبههم حىت ينتبهوا ملعصيتهم، ويعلموا أن ما أصام فهو عقوبة هلم؛ فينتبهوا ويتوبوا

علموا أن ذلك ابتالء وامتحان وتنبيه هلم؛ ليكون ذلك زيادة يف حسنام، مجيع ما حيدث ويقدره اهللا يف 
ومعلوم أيضاً أنه سبحانه هو الذي يكون الكائنات ويقدرها، . الكون فهو خري إذا صدر من اهللا تعاىل

  وأنه يعاقب العباد مبا يستحقون، وقد يعفو
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وعقوبة يظهر . عقوبة ظاهرها أا نعمة، وهي حمنة وامتحان واختبار: قوباته على نوعنيعنهم، وتكون ع
فيها أا عذاب وأمل، والكل قد يسمى عقوبة، وال يكون ذلك إال إذا خالفوا ما كلفهم به، فإذا وجه اهللا 

فَلَما :  قول اهللا تعاىلإليهم األوامر وبني هلم، ولكنهم خالفوا وارتكبوا املعاصي عاقبهم بعقوبتني، كما يف
أنا فتحنا : هذه نعمة ولكنها حمنة؛ واملعىن] ٤٤:األنعام[نسوا ما ذُكِّروا بِه فَتحنا علَيهِم أَبواب كُلِّ شيٍء 



عليهم األرزاق ويسرنا هلم األسباب، وقويناهم، وأعطيناهم األموال واألوالد، واألمن والرخاء، وكثرة 
 اخلريات، فازدهرت هلم الدنيا، وضحكت هلم حيام، وأعجبوا مبا أصابوا واخندعوا النعم، وكثرة

هذا بسبب أعمالنا، وهذا ما نستحقه، : واغتروا، وظنوا أن ذلك كرامة، وظنوا أن ذلك منحة، وقالوا
 فعند ذلك يطغون ويبغون، ويتكربون ويتجربون، ويكفرون بنعم اهللا، ويستعينون ا! وهذا كرامة لنا

على ارتكاب احملرمات واملعاصي، وكل ذلك بتقدير من اهللا تعاىل، ولو شاء اهللا هلداهم، ولكنه خلى 
بينهم وبني أنفسهم وأهوائهم، فاختاروا الضالل، فحقت عليهم هذه الكلمة، فعند ذلك ترتل عليهم 

فأخذهم اهللا على ] ٤٤:األنعام[فَإِذَا هم مبلسونَ حتى إِذَا فَرِحوا بِما أُوتوا أَخذْناهم بغتةً : العقوبة الثانية
  . ......حني غرة وغفلة

  احلكمة يف عدم إميان مجيع اخللق
…  
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وكذلك . ملاذا خلق اهللا فيهم عدم اإلميان؟ بأنه ليس العدم شيئاً: ولذا أجاب الشارح على الذين قالوا
بأنه سبحانه : يعطيهم العقول اليت ديهم إىل اخلري؟ فأجابملاذا مل يساو بينهم فيهديهم كلهم، و: قوهلم

ولو سوى بينهم . داراً للنعيم، وداراً للجحيم، دار ثواب، ودار عقاب: له احلكمة؛ حيث إنه خلق دارين
يف االختيار واهلداية لتعطلت إحدى الدارين، فمن حكمته أن جعل أهواءهم ختتلف، فمنهم من اختار 

اختار الضاللة، فمنهم من حقت عليه كلمة العذاب، ومنهم من اختار أسباب اهلدى، ومنهم من 
إنه خلى بينهم وبني أنفسهم، وإنه مل ير : وال يقال إنه ظلم هؤالء حيث مل يوفقهم، بل يقال. الثواب

وى هؤالء أهالً لنعمته، وال أهالً لرمحته، وال أهالً حلكمته، بل رأى أن فيهم من الطبع ومن امليل إىل اهل
أن :  أبناء رجل واحد أو أهل بيت واحد، أي-مثالً-وأنت تشاهد . ما ال يكونون معه أهالً للفضل

تربيتهم تربية واحدة، ويتعلمون يف مدرسة واحدة، ويربيهم أب واحد وأم واحدة، وكذلك يقرءون 
وحيبه؛ حبيث إنه مناهج واحدة، ومع ذلك إذا كربوا فإم يتفاوتون، فمنهم من مييل إىل اخلري ويؤثره 

يعمل الصاحلات ويتقبلها، ومنهم من هو ضد ذلك، حبيث مييل إىل الشر، ومييل إىل البطالة وإىل املعصية 
: ملاذا حصل هذا التفاوت؟ أليست تربيتهم واحدة وتعليمهم وتثقيفهم سواء؟ يقال: فتقول. والضاللة

هؤالء خذهلم، وهؤالء هداهم .. الشقاوةبلى، ولكن هؤالء كتب اهللا هلم السعادة، وهؤالء كتب عليهم 
فكونه مل يوفق هؤالء ] ٤٩:الكهف[وال يظْلم ربك أَحداً : ووفقهم، واجلميع مل يظلمهم، كما قال تعاىل

إمنا هو بسبب أنه مل يرهم أهالً لذلك، بل علم أن طبعهم وميلهم وعقوهلم منتكسة ليست أهالً ألن 
.  أنفسهم، فاخنذلوا، وخرجوا عن الطواعية واالستقامة، خبالف أولئكتستحق اهلدى، فخلى بينهم وبني



مع أننا نؤمن بأن هناك أسباباً جعلها اهللا مؤثرة يف هذه الدنيا، والسبب الوحيد يف هداية اإلنسان هو 
  توفيق اهللا له، وإعطاؤه

)٣/٣٣٥(  

  

له، هذا هو السبب األصل، مث هناك قابلية للحق، وميالً إليه، وأن يقذف اهللا يف قلبه حمبة للدين وأله
إما سبباً للخري أو سبباً للشر، فإذا : وال شك أن تنشئة الوالدين جعلها اهللا سبباً. أيضاً أسباب أخرى

كان الوالد حمباً للخري فرىب أوالده على العلم، وعلى الدين، وعلى الصالة، وعلى التقوى، وعلمهم كل 
وكذلك إذا أراد . اية واالستقامة، وإن كان قد يتخلف يف بعضهمشيء ينفعهم، كان ذلك سبباً يف اهلد

اهللا بعبده اخلري ووفقه جبليس صاحل، وأصدقاء صاحلني يهدونه ويدلونه، ويأخذون بيده إىل سبيل النجاة، 
فبكل حال حنن ال . ويبينون له اخلري، وحيثونه على فعله، كان ذلك أيضاً من األسباب للهداية واالستقامة

أن يكون هناك أسباب هلا تأثري، لكن ذلك كله تقدير العزيز العليم؛ حيث جعل قلب العبد مييل ننكر 
مع أن تلك األسباب قد تفعل مع الشخص اآلخر، ولكن ال تزيده إال عتواً . إىل هذا، أو مييل إىل هذا

ختوفه، ودي إليه  قد تدعو إنساناً وتبذل له األسباب فتعطيه نصائح، وترشده، و-مثالً-ونفوراً، فأنت 
كتباً ونشرات وأشرطة مفيدة، فيسمعها ويهتدي ويتقبل بعد أن كان جاهالً، أو بعد أن كان تائهاً ضاالً، 

وتأيت إىل أخيه أو زميله وتعمل معه ذلك العمل فتأيت وتنصحه وحتذره . أو بعد أن كان عاصياً عاتياً
ونفوراً ، بل يزيده ذلك احتقاراً ملن يدعوه إىل اخلري، وختوفه، ولكن ال يتقبل، بل ال يزيده ذلك إال عتواً 

فأنت أديت ما . وتنقصاً ألهل اخلري، وازدراًء وتصغرياً لشأن الدعاة إىل اهللا، ويرى نفسه أفضل منهم
عليك إال أن هذا من اهللا عليه وأقبل بقلبه، وهذا خذله وخلى بينه وبني نفسه وسلط عليه أعداءه، 

قال . ن قيادته حيث يشاءون، فلم تنفع فيه احليل، ولو شاء ربك هلدى الناس مجيعاًفاحتوشوه ومتكنوا م
وهذا سؤال عن احلكمة اليت أوجبت تقدمي العدل على الفضل يف بعض احملالّ؟ وهال : [املؤلف رمحه اهللا

  ملَ تفضلَ على هذا ومل يتفضلْ على اآلخر؟: سوى بني العباد يف الفضل؟ وهذا السؤال حاصله

)٣/٣٣٦(  

  

ذَلك فَضلُ اللَّه يؤتيه من يشاُء واللَّه ذُو الْفَضلِ الْعظيمِ : وقد توىل اهللا سبحانه اجلواب عنه بقوله
د اللَّه لئَلَّا يعلَم أَهلُ الْكتابِ أَالَّ يقْدرونَ علَى شيٍء من فَضلِ اللَّه وأَنَّ الْفَضلَ بِي: ، وقوله]٢١:احلديد[

وملا سأله اليهود والنصارى عن ختصيص هذه ]. ٢٩:احلديد[يؤتيه من يشاُء واللَّه ذُو الْفَضلِ الْعظيمِ 
فذلك فضلي : ال، قال: هل ظلمتكم من حقكم شيئاً؟ قالوا: األمة بأجرين وإعطائهم هم أجراً أجراً، قال



رد من أفراد الناس على كمال حكمته يف عطائه ومنعه، وليس يف احلكمة إطالع كل ف. أوتيه من أشاء
بل إذا كشف اهللا عن بصرية العبد حىت أبصر طرفاً يسرياً من حكمته يف خلقه وأمره وثوابه وعقابه 

وملا استشكل أعداؤه . وختصيصه وحرمانه، وتأمل أحوال حمالّ ذلك، استدل مبا علمه على ما مل يعلمه
أَلَيس : قال تعاىل جميباً هلم] ٥٣:األنعام[أَهؤالِء من اللَّه علَيهِم من بينِنا : املشركون هذا التخصيص قالوا

 رِيناكبِالش لَمبِأَع يف ضمنه أنه سبحانه أعلم باحملل الذي ! ، فتأمل هذا اجلواب]٥٣:األنعام[اللَّه تر
 يصلح لغرسها، فلو غرست فيه مل تثمر، يصلح لغرس شجرة النعمة، فتثمر بالشكر، من احملل الذي ال
اللَّه أَعلَم حيثُ يجعلُ رِسالَته : فكان غرسها هناك ضائعاً ال يليق باحلكمة، كما قال تعاىل

فهذا املعىن قد ذكرنا ما يدل عليه، وقد عرفنا أن الرب سبحانه وتعاىل هو احلكيم، ]]. ١٢٤:األنعام[
ا الالئقة ا، وأنه من حكمته قسم خلقه إىل سعيد وشقي، وعلم من هو الذي يضع األشياء يف مواضعه

فله احلكمة يف ]. ٤٩:الكهف[وال يظْلم ربك أَحداً : أهل للتقوى فوفقه، ومن هو أهل للشقاء فخذله
، أمره ويه، وله احلكمة يف خلقه وتدبريه، وكذلك له احلكمة يف هدايته وإضالله، ويف توفيقه وخذالنه

  وفضله سبحانه على عباده كلهم،. يهدي من يشاء فضالً، ويضل من يشاء عدالً
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ففضله على الناس كلهم حيث خلقهم يف أحسن تقومي، وحيث رزقهم وحيث أنعم عليهم، وأعطاهم ما 
 الفضل العام الذي عممه فهذا هو] ٦:هود[وما من دابة في اَألرضِ إِالَّ علَى اللَّه رِزقُها : يعيشون به

  .على مجيع اخللق
  الفضل اخلاص حقيقته ومعناه

…  
وأما الفضل اخلاص فهو اهلداية والتوفيق واملنة على العبد، خيتص برمحته من يشاء وال يعاتب على 

ملاذا أغىن هؤالء وأفقر هؤالء؟ وال : ملاذا خص هذا باهلداية دون هذا؟ كما ال يقال: ختصيصه، فال يقال
فالن ال : وال جيوز االعتراض على تصرف اهللا تعاىل، فال يقال! ملاذا أصح هذا وأمرض هذا؟: اليق

بل األمر بيد اخلالق سبحانه، فله ! وال يستحق أن يستقيم! وال يستحق أن ميرض! يستحق أن يبتلى
 احلكمة أن هدى هؤالء وأضل اآلخرين، وأنعم على هؤالء وخذل غريهم، وأصح هذا وأمرض هذا،

اآليات اليت ذكر الشارح ظاهرة الداللة يف أن الفضل بيد اهللا يؤتيه من يشاء من . وأعطى هذا ومنع هذا
وليس الفضل . هو العطاء والنعمة، وهو بيد اهللا سبحانه يؤتيه من يشاء ومينعه من يشاء: الفضل. خلقه

لبنني، بل الفضل يف األصل هو خاصاً باملال، وال بالشهوات، وال بالنعم، وال باخلريات، وال باملال وا
ذَلك فَضلُ اللَّه يؤتيه من يشاُء واللَّه ذُو : اهلداية واإلهلام والتوفيق للعبادة، ولإلميان الصادق، قال تعاىل



وملا قال املكذبون . فال يعترض على اهللا يف أن خص بالفضل قوماً دون قوم] ٢١:احلديد[الْفَضلِ الْعظيمِ 
قَالَت لَهم * إِنْ أَنتم إِالَّ بشر مثْلُنا ترِيدونَ أَنْ تصدونا عما كَانَ يعبد آباؤنا فَأْتونا بِسلْطَان مبِنيٍ : ملرسله

هادبع ناُء مشي نلَى مع نمي اللَّه نلَكو ثْلُكُمم رشإِالَّ ب نحإِنْ ن ملُهسال شك ] ١١-١٠:إبراهيم [ر
أن هدايته هلم منة عليهم، واهللا عزوجل له املن وله الفضل، كما دعا بذلك النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  ال إله إال: (بعد الصالة
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: العطاء واهلداية والتوفيق، واملن يعين: فالفضل يعين). اهللا له النعمة وله الفضل وله املن وله الثناء احلسن
فإذاً اهللا سبحانه . أن له املنة عليهم باإلعطاء والتفضل: متنان اهللا على خلقه، مينت عليهم مبا يشاء، مبعىنا

قد يعظم أجر هذا ويضاعف له : فمثالً! إنه ظلم هذا دون هذا: يعطي هؤالء دون هؤالء وال يقال
قول اهللا تعاىل لنساء النيب صلى نتذكر . احلسنات أكثر من غريه، ملاذا؟ اهللا أعلم، ال شك أنه رآه أهالً

يا نِساَء النبِي من يأْت منكُن بِفَاحشة مبينة يضاعف لَها الْعذَاب ضعفَينِ وكَانَ ذَلك : اهللا عليه وسلم
-٣٠:األحزاب[حاً نؤتها أَجرها مرتينِ ومن يقْنت منكُن للَّه ورسوله وتعملْ صال* علَى اللَّه يِسريا 

فتخصيصهن أن هلن األجر مرتني زيادة على غريهن، ذلك فضل اهللا، لكن باملقابل إذا أتت ] ٣١
إحداهن بذنب فإا تعاقب ويضاعف عليها العذاب ضعفني؛ وذلك ألا ذات مرتلة وذات فضيلة، فال 

فإذاً ختصيص بعض عباده يف مضاعفة الثواب فضل منه ومنة، . هيليق ا أن تفعل الذنب الذي تالم علي
مع أنا نعرف أن مجيع اخللق كلهم سواسية بالنسبة إىل اهللا سبحانه، ليس بينه وبني خلقه حسب وال 

نسب، وال يعطي هؤالء لكوم ذوي شرف وذوي فضيلة، وال مينع هؤالء لكوم ذوي مرتلة ساقطة أو 
رب شخص يكون من أشراف الناس، ومن مشاهريهم، ومن أفاضلهم، ومن ف. نسب دينء أو حنو ذلك

وآخر يكون من ذوي النسب . ذوي النسب الرفيع، ومع ذلك يكون بعيداً عن اخلري، بعيداً عن اهلداية
الساقط الذي ال يؤبه له، ولكن يكون ذا فضل ومرتلة ورفعة وشرف؛ وذلك بالتقوى، ولذلك يقول 

 هي العز والكرم وحبك للدنيا هو الذل والسقم وليس على عبد تقي نقيصة إذا أال إمنا التقوى: بعضهم
لقد رفع اإلسالم سلمان فارس وقد وضع الشرك : حقق التقوى وإن حاك أو حجم ويقول آخر أيضاً

  الشقي أبا هلب فأبو هلب من أشراف قريش وضعه الشرك، وسلمان من

)٣/٣٣٩(  

  



وهذا ال شك أنه حمض عطاء من اهللا وفضل، وقد . إلسالمفارس ليس من العرب، ومع ذلك رفعه ا
كون العبد يرغب إىل ربه، ويسأله، ويرفع إليه أكف : ذكرنا أن لذلك أسباباً، وأن من أسباب اهلداية

الضراعة، ويتملقه، ويدعوه بأوقات اإلجابة، يسأله هداية قلبه وهداية روحه وهداية فطرته، يسأله 
الدعاء من أفضل األسباب، إذا رأيت يف قلبك شيئاً من القسوة، ورأيت يف قلبك اإلقبال بقلبه إىل ربه، ف

وإذا . إعراضاً عن اخلري وكراهية، سألت ربك أن يلينه حىت يتقبل املوعظة وأن يقبل على فعل اخلري
رأيت من نفسك تثاقالً عن الطاعة، سألت ربك ورغبت إليه أن يهديك وأن يعينك على الطاعة، فذلك 

: ومن األسباب. واهللا تعاىل جعل ألحكامه وجعل لقضاياه وما قدره أسباباً مشاهدة فهذا منهاسبب، 
كثرة العبادات، وكثرة الطاعات، فالعبد إذا أكثر من احلسنات وأكثر من القربات كانت سبباً يف حمبته 

إن احلسنة جتر إىل أختها، ] ١١٤:هود[إِنَّ الْحسنات يذْهبن السيئَات : للخريات، ويف بغضه للسيئات
كما أن للشقاوة أسباباً وللضاللة أسباباً، بعد خذالن اهللا . والسيئة جتر إىل مثلها، فهذه بال شك أسباب

وبعد ختليته بينه وبني نفسه، فال شك أن كثرة املعاصي تقسي القلوب، وال شك أن اإلعراض عن 
فال شك أن للهداية . ن اخلري، وتثقل عليها الطاعاتالعبادات واإلعراض عن األذكار تقسيها وتصدها ع

أسباباً وللضاللة أسباباً، واجلميع كله داخل حتت إرادة اهللا تعاىل، وحتت مشيئته وتقديره، فما شاء كان 
  .وما مل يشأ مل يكن

  ]٧٢[شرح العقيدة الطحاوية 
ربية بالغوا يف اإلثبات حىت فعل العبد هو خلق اهللا وكسب العبد، ولكن القدرية غلوا يف النفي، واجل

  .جعلوا فعل العبد من قبيل اإلجبار، وكلتا الطائفتني يف طريف نقيض، وقد هدى اهللا أهل السنة إىل احلق
  مقدمة يف فعل العبد وقدرته وأا من اهللا سبحانه وتعاىل

…  
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 علينا بفضله ومن علينا بعطائه حنمد اهللا على ما أوىل من النعم، ودفع من النقم، حنمد اهللا على أن من
ومد يف آجالنا، وبلغنا آمالنا، وحنمده على أن هدانا لإلسالم، وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا اهللا، وحنمده 

سبحانه أن من علينا بالفطرة احلسنة، وبالشريعة اإلسالمية، وبالعقيدة السنية، وبالطريقة احملمدية، 
 الذي من سلكه فاز وجنا، ومن حاد عنه تردى وهلك، حنمد اهللا أن وباهلداية إىل الصراط املستقيم،

جعلنا من أهل السنة، وأن محانا وحفظنا من البدع واملنكرات واحملدثات اليت ختالف السنة وتنايف 
ال شك أا نعمة عظيمة، ال شك أا من أكرب النعم، حيث وفقنا اهللا تعاىل أن كنا من . الشريعة الدينية

، أن عرفنا طريق النجاة، سبل السالم، الطريق السوي، الصراط املستقيم، وحرم ذلك خلقاً أهل السنة



كثرياً، هناك الكثري من الدول ومن القبائل ومن األمم ال يعرفون اإلسالم، وال يدينون به، بل يرونه 
وهناك فئام من . دهمعائقاً قاطعاً هلم عن السري يف هذه احلياة اليت هي غاية مطلبهم، واليت هي اية مقص

الناس يدينون بعقائد ضالة يدعون أا أهدى سبيالً، وأقوم طريقاً، وأم على سبيل النجاة، وأم تفوقوا 
وهناك فئام ودول وقبائل . على املسلمني، ودانوا بطريقة وبسنة وشريعة أهدى من الشريعة الدينية

سالم إال جمرد االسم؛ ألن عقائدهم ختالف وخلق كثري ينتسبون إىل اإلسالم، ولكن ما معهم من اإل
العقيدة اإلسالمية، وكذلك أعماهلم ختالف ما يدعو إليه اإلسالم، فهم على شفا جرف هار، فهؤالء 

. حري أن ميوتوا وهم على تلك البدع وتلك املعاصي واملنكرات، فيكونون من أهل العذاب والعياذ باهللا
م مسلمون، ولكن معهم حمدثات ومنكرات وبدع يصور هلم وهناك فئام وأمم كثرية يتسمون بأ

الشيطان وميلي هلم، ويزين هلم أم على احلق واهلدى، وأم أهدى سبيالً من أهل السنة واجلماعة، 
ويفتخرون بتلك األمساء اليت ينتحلوا وينتمون إىل قادم وأئمتهم، وهم يعتقدون أم على حق، 

  ولكنهم على باطل، ومل
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يقبلوا هدى اهللا، ومل يقبلوا الدليل، ومل ينيبوا إىل الشريعة، بل زين هلم أن تلك النحل وتلك البدع هي 
وهذا بال . اليت من متسك ا فهو على السنة، فجعل السنة بدعة والبدعة سنة، واحلق باطالً والباطل حقاً

اك الكثري ممن يدينون بالسنة وينتسبون وهن. شك من انتكاس البصائر، ومن عمى القلوب والعياذ باهللا
إىل أهل السنة واجلماعة، ولكن زين هلم الشيطان بعض الذنوب، فوقعوا يف املعاصي، ووقعوا يف 

املخالفات وإن مل تكن مكفرات وال بدعيات، ولكنها يف احلقيقة ذنوب عظيمة، أصروا واستمروا عليها، 
ا أعمارهم وهم على تلك املعاصي وعلى ارتكاب تلك واستحلوها وأتوا ا جهاراً وإسراراً، فقضو

الكبائر، وال شك أم إذا مل يتوبوا ومل يتب اهللا عليهم، استحقوا من العذاب بقدر ذنوم وسيئام، 
وهناك أيضاً آخرون مل خيالفونا يف املعتقد، ومل يرتكبوا كبائر الذنوب، ولكنهم . وأم على خطر عظيم
 فاحتقروها واونوا ا، واستمروا عليها طوال حيام، واالستمرار على الصغرية استمروا على الصغائر،

ال شك أن هذه األقسام كلها موجودة، ولكن أشدها الذين ليسوا على . واإلصرار عليها يصريها كبرية
ام أن اهللا قد فإذاً ما د. دين وال شريعة، بل ال يعترفون باهللا رباً، وال بالشريعة اإلسالمية أو غريها ديناً

جنانا من هذه األخطار كلها، وهدانا إىل احلق، فليكن ذلك حافزاً على أن نتعلم الطريقة السنية، نتعلم 
السنة النبوية، حىت إذا عرفناها متسكنا ا حق التمسك، وحىت نرد على كل من خيالفنا سواء كانت 

وم به، وما نتلقاه يف اخلطب ويف اإلذاعات  ما نق-واحلمد هللا-املخالفة يف األصول أو الفروع، وهذا هو 
ويف القراءات ويف احللقات العلمية، ويف احملاضرات ويف الدروس اليومية واألسبوعية، كل ذلك إن شاء 



وكذلك ما مير علينا يف هذا الكتاب الذي نقرؤه . اهللا من األسباب اليت يفتح اهللا ا على عباده وينجيهم
   ألفوها واجتهدوا يف تأليفها، ونصحوا ا األمة حىت يبينوا هلم ما همعلى عقيدة أهل السنة الذين

)٣/٣٤٢(  

  

وقد وصلنا إىل مباحث القضاء والقدر، ومباحث األمر والنهي، . عليه وما يفعلونه وما حيذرونه
وهي ال شك من املسائل الصعبة، من املسائل . والتكاليف، وقدرة العباد على أفعاهلم، أو ما أشبه ذلك

العسرية اليت حتتاج إىل تعقل، واليت خالف فيها اخللق الكثري، واليت ولدوا فيها شبهاً، وولدوا فيها 
تشكيكات تربر هلم بزعمهم ما هم عليه من القول باجلرب، أو من القول بإنكار القدرة اإلهلية، ولكن 

دوه من الشبه، وبينوا اجلواب قيض اهللا هلم أهل السنة فبينوا هلم ما هم فيه من احلرية، وأجابوا عما ول
وإذا تأمل القارئ هذه الشبهات اليت يولدوا، وعرف جواا . الصحيح ملن احنرف عن السنة واجلماعة

الصحيح من أهل السنة قنع بأن اهللا سبحانه وتعاىل هو الذي أمر العباد واهم، وقنع بأنه ما أمرهم إال 
م ال يقدرون إال على ما أقدرهم اهللا عليه، وأنه تعاىل وقنع بأ. وهم قادرون على تنفيذ ما أمر به

أعطاهم ومكنهم وقواهم وجعل هلم استطاعة يزاولون ا األعمال من طاعات ومعاص، كما يتسببون ا 
فله القدرة وله االستطاعة الغالبة لكل . يف حتصيل أسباب الرزق، وكل ذلك ال خيرج عن قدرة اخلالق

ا أعطاهم هذه القدرة نسبت إليهم، وأصبحوا هم املزاولني لألعمال، فهم الذين قدرة، ولكنه سبحانه مل
يصلون ويصومون ويزكون ويتصدقون، وهم الذين يؤمنون ويسلمون وحيسنون ويقبلون ويتعبدون، 

ويثابون عليها، كما أم الذين يسرقون ويزنون ويسكرون ويرابون ويرشون ويعصون ويفعلون 
وإن كان اهللا تعاىل هو الذي قدر ذلك كله يف هذا الكون، وهو الذي مكن . يهااحملرمات ويعاقبون عل

قُلْ فَللَّه الْحجةُ الْبالغةُ فَلَو : هلؤالء وأعطاهم هذه القدرة اليت زاولوا ا الطاعات، أو زاولوا ا املعاصي
 نيعمأَج اكُمداَء لَه١٤٩:األنعام[ش...... .[  

  بد لفعله مع كونه خملوقاً هللا سبحانهحقيقة فعل الع
…  
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إذا حكمتم باستحالة اإلجياد من العبد، فإذاً ال فعل للعبد أصالً، : فإن قيل: [قال املؤلف رمحه اهللا تعاىل
 وما تفْعلُوا من خيرٍ يعلَمه اللَّه: العبد فاعل لفعله حقيقة، وله قدرة حقيقة، قال اهللا تعاىل: قيل
وإذا ثبت كون . وأمثال ذلك] ٣٦:هود[فَال تبتئس بِما كَانوا يفْعلُونَ : وقال تعاىل] ١٩٧:البقرة[



نوع يكون منه من غري اقتران قدرته وإرادته، فيكون صفة له وال يكون : العبد فاعالً، فأفعاله نوعان
ختياره، فيوصف بكونه صفة وفعالً ونوع يكون منه مقارناً إلجياد قدرته وا. فعالً، كحركات املرتعش

واهللا تعاىل هو الذي جعل العبد فاعالً خمتاراً، وهو الذي يقدر على . وكسباً للعبد، كاحلركات االختيارية
ذلك وحده ال شريك له، وهلذا أنكر السلف اجلرب، فإن اجلرب ال يكون إال من عاجز، فال يكون إال مع 

ليس : بكر الصغرية على النكاح، وليس له إجبار الثيب البالغ، أيلألب والية إجبار ال: اإلكراه، يقال
واهللا تعاىل ال يوصف باإلجبار ذا االعتبار؛ ألنه سبحانه خالق اإلرادة واملراد، . له أن يزوجها مكرهة

 كما قال صلى اهللا) اجلرب(دون ) اجلبل: (وهلذا جاء يف ألفاظ الشارع. قادر أن جيعله خمتاراً، خبالف غريه
أخلقني ختلقت ما أم : قال. احللم، واألناة: إن فيك خلتني حيبهما اهللا: (عليه وسلم ألشج عبد القيس 

احلمد هللا الذي جبلين على خلقني حيبهما : بل خلقني جبلت عليهما، فقال: خلقني جبلت عليهما؟ قال
ني العقاب على الفعل واهللا تعاىل إمنا يعذب عبده على فعله االختياري، والفرق ب). اهللا ورسوله

خلق الفعل مع العقوبة عليه ظلم، كان : وإذا قيل. االختياري وغري االختياري مستقر يف الفطر والعقول
خلق أكل السم، مث حصول املوت به ظلم، فكما أن هذا سبب للموت، فهذا سبب : مبرتلة أن يقال

 ولكنه خملوق هللا تعاىل، ومفعول هللا فاحلاصل أن فعل العبد فعل له حقيقة،. للعقوبة، وال ظلم فيهما
  وإىل. تعاىل، ليس هو نفس فعل اهللا، ففرق بني الفعل واملفعول، واخللق واملخلوق
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، أثبت للعباد )وأفعال العباد خلق اهللا، وكسب من العباد: (هذا املعىن أشار الشيخ رمحه اهللا تعاىل بقوله
هو الفعل الذي يعود على فاعله منه نفع أو ضرر، : اىل، والكسبفعالً وكسباً، وأضاف اخللق إىل اهللا تع

  ]]. ......٢٨٦:البقرة[لَها ما كَسبت وعلَيها ما اكْتسبت : كما قال تعاىل
  نسبة األفعال بأنواعها للعبد وقدرته عليها

…  
 وتعاىل أثبت للعباد أفعاالً، وهذا الكالم قد تكرر وقد اتضح معناه واحلمد هللا، وهو معرفة أن اهللا سبحانه

وأثبت أيضاً جزاءهم على تلك ] ٢٩:الكهف[فَمن شاَء فَلْيؤمن ومن شاَء فَلْيكْفُر : قال اهللا تعاىل
، نسب الفعل إليهم، فهم الذين يفعلون، ]١٧:السجدة[جزاًء بِما كَانوا يعملُونَ : األفعال، فيقول مثالً
 وهم املؤمنون واملسلمون واحملسنون، كما أم إذا خالفوا وصفوا بأم الفاسقون، وهم الذين يعملون،

والكافرون، واخلاسرون، والظاملون، فتنسب املعاصي إليهم، وتنسب الطاعات إليهم، ملاذا؟ ألم هم 
ركع هذا يصلي، هذا ي: فأنت تشاهد املصلي فتقول. الذين زاولوها؛ ألم الذين باشروا فعلها ظاهراً

هذا ينفق أو : هذا جمبور على النفقة، بل تقول: هذا جمبور على الصالة، وال تقول: ويسجد، وال تقول



لينفق ذُو : يتصدق باختياره، فالصدقة منه تنسب إليه ويطيع وميتثل أمر اهللا له يف اآليات كما يف قوله
 هتعس نم ةع٧:الطالق[س [ويف قوله :ا رمقُوا مأَنف اكُمقْنز]كما ينسب إليه فعل ]. ٢٥٤:البقرة

! أيأمر اهللا العجزة؟! أليس ذلك دليالً على أم قادرون؟] ٢١:البقرة[اعبدوا ربكُم : العبادات يف قوله
والناس بعقوهلم يعرفون الفرق بني العاجز . ال ميكن أن يأمر من ال يقدر؛ فإنه ال يكلف نفساً إال وسعها

ال يقال مثالً للمقعد امحل هذا الكيس إىل البيت الفالين؛ ألنه مقعد ال يستطيع أن يقوم فضالً والقادر، ف
  اكتب هذه الرسالة؛ ألنه معذور ال يستطيع، وليس يف إمكانه أن: عن أن حيمل، وال يقال مثالً لألعمى
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إذاً فاهللا تعاىل عندما .  من أهلهافعل هذا الفعل وهو ليس: يكتبها كغريه، كما ال يقال مثالً لكل عاجز
ال شك أنه أمرمهم لكوم قادرين على أن ] ١٠٥:التوبة[وقُلْ اعملُوا فَسيرى اللَّه عملَكُم : قال

يعملوا، وألجل ذلك يثابون على أعماهلم وعلى تنافسهم وعلى مسابقام، وتنسب إليهم خالفاً 
الَّذين هم في * قَد أَفْلَح الْمؤمنونَ :  اهللا تعاىل يقول مثالًللمجربة؛ ألم باشروها، ويوصفون ا،

إِنَّ الَّذين هم من خشية ربهِم مشفقُونَ : ، ويقول تعاىل]٢-١:املؤمنون[صالتهِم خاشعونَ 
أليس ذلك نسبة لألفعال ]. ٣٧:الشورى[وإِذَا ما غَضبوا هم يغفرونَ : ، ويقول مثالً]٥٧:املؤمنون[

وعلى هذا فالعباد أعطاهم . إليهم؟ هذه صفات أمر اهللا ا، ومدح أهلها، وجعلها مقدورة للمخاطبني
  .اهللا تعاىل هذه القوة وهذه القدرة

  دخول قدرة العبد حتت مشيئة اهللا وقدرته
…  

ه القوة وهذا التمكن ملا حصلت منهم حنن نعتقد أنه لو شاء اهللا ملا فعلوا، لوال مشيئة اهللا وإعطاؤهم هذ
ومن يهد اللَّه فَما لَه من ] ٣٣:الرعد[ومن يضللْ اللَّه فَما لَه من هاد: هذه القوة، ولذلك يقول اهللا تعاىل

فأخرب بأنه هو الذي هداهم ووفقهم وأعام، وهو الذي أمرهم واهم، وهو الذي ]. ٣٧:الزمر[مضلٍّ 
لقهم وقواهم، وهو الذي مكن هلم وأعطاهم، وهو الذي سخر هلم وهداهم، كما أنه الذي يعاقب خ

ال : ولذلك يقول اهللا. ويثيب، ويعطي ومينع، ويهدي ويضل، ولكن ال يأمرهم إال مبا يف إمكام فعله
وما : ، ويقول]٧:الطالق[ساً إِالَّ ما آتاها ، ال يكَلِّف اللَّه نفْ]٢٨٦:البقرة[يكَلِّف اللَّه نفْساً إِالَّ وسعها 

أنه ما أمرهم إال مبا يستطيعونه ومبا يقدرون عليه، : يعين] ٧٨:احلج[جعلَ علَيكُم في الدينِ من حرجٍ 
ولو كان األمر كما يقوله اربة، لكان أمرهم مبا ال يقدرون عليه، وذلك بال شك من تكليف ما ال 

  .يطاق

)٣/٣٤٦(  



  

  عقيدة اجلربية يف أفعال العبد بأنواعها والرد عليهم
…  

. العبد جمبور على فعله، ليس له أية فعل، وال ينسب إليه بل حركته كحركة املرتعش: فاربة يقولون
بعض الناس مثالً عند الكرب يكون غري قادر على إمساك يده، فترى يده تضطرب وتتحرك بدون 

فاربة يزعمون . ا وخيفضها، لكن إذا وقف ومدها رأيتها ترتعد، هذا هو االرتعاشاختياره، إال أن يرفعه
أن العباد كلهم ليس هلم أدىن قدرة وال أدىن حركة، وإمنا حركام وركوعهم وسجودهم وكسبهم 
وعطاؤهم ومنعهم، وصالم وصومهم، وحجهم وعمرم، وطوافهم وسعيهم، وجهادهم ونفقام، 

وكذلك املعاصي يعتربوا قهرية، فهم يعذرون من زىن، ومن سرق، ! ارية بل قهريةكلها ليست اختي
ومن قتل، ومن شرب اخلمر، ومن ب، ومن سلب؛ ألم يف زعمهم ليس هلم فعل، بل هم جمبورون 

ال شك أن قوهلم هذا تبطل به األحكام، وتعطل الشرائع، وال حاجة إىل إرسال الرسل، ! على هذا الفعل
ال شك أن ! املطيع جمبوراً على الطاعة، والعاصي جمبوراً على املعصية، إذاً فلماذا أمر اهللا وى؟مادام 

هذا جترؤ على اهللا جل وعال، مث هو أيضاً خمالفة للعقول والبداهة، اإلنسان بفطرته يعرف أن عنده قدرة 
يس له عمل، وليس له حرفة، مع أنه على املزاولة، إذا رأيت مثالً إنساناً نشيطاً، ومع ذلك رأيته جالساً ل

مفكر وعارف وقادر وقوي البنية وقوي التركيز وقوي األعضاء ومع ذلك ال يعمل، ألست تلومه على 
إن اهللا يبغض الفارغ البطال، ملاذا هذه البطالة؟ ملاذا هذا الكسل؟ أتريد أن : هذه البطالة؟ وتقول له

 عليك الطعام والشراب من السماء؟ فأنت تلومه؛ ألنه يأتيك رزقك ويدخل عليك بيتك؟ أتريد أن يرتل
هو : مستحق ألن يالم؛ وذلك ألن اهللا سبحانه كما أمر بالطاعات، أمر بالكسب وأباحه يف قوله تعاىل

 هقرِز نكُلُوا ما وبِهاكني موا فشذَلُوالً فَام ضاَألر لَ لَكُمعي جويف قوله] ١٥:امللك[الَّذ :سو لَكُم رخ
هنيعاً ممضِ جي اَألرا فمو اتومي السا فم  
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فمادام كذلك فإنه سبحانه أمرنا بأن نبتغي الرزق، وأن نتطلبه، وكل عاقل يتطلب ذلك ]. ١٣:اجلاثية[
بفطرته، فإذا متكن وقويت بنيته، وكملت أعضاؤه وكمل منوه، ما بقي عليه إال أن يتكسب كما 

فإذا كان ذلك جبلة . يتكسب آباؤه وأعمامه وأجداده، ويطلب ما يطلبون، ويعف نفسه ويغين نفسه
إن اهللا أمرك بأن تطلب النجاة، وأن تعمل : وطبيعة، فكذلك يف القوة اإلميانية واألوامر الشرعية يقال

نسان قد جبل على ال شك أن اإل: نقول بعد ذلك. األعمال اليت تكون سبباً يف سعادتك عاجالً وآجالً
بعض الصفات، ويسمى ذلك جبلة وال يسمى إجباراً، كما مسعنا من الشارح أنه فرق اجلرب واجلبل، 



هي الطبيعة واخللقة، : جمبول على هذه األخالق، اجلبلة: هذا جمبور على فعله، بل يقال: ال يقال: فقال
 أو طبيعته الكرم، السخاء، االهتداء، طبيعة فالن وجبلته الصدق، طبيعته احللم، طبيعته اللني،: يقال

هذا جبل على البخل، وعلى الشح، وجبل على اجلنب وعلى اخلوف، وجبل : النصيحة، وكذلك يقال
أا صفات جبلية مغروسة يف نفسه، وأن : على الكذب وعلى اخليانة وعلى الغش، وما أشبهها، يعين

أما اجلرب الذي تقول به اجلربية فإنه . الصفات اخلرييةنفسه الشريرة متيل إليها، أو نفسه اخلرية متيل إىل 
األمري أجرب فالناً على القتل، أو : اإلكراه واإللزام على الفعل بدون اختيار، وبدون قدرة، فيقال مثالً

أجربها هذا وفعل ا، : أكرهه وألزمه به، وفالنة أجربت على الزنا، يعين: فالناً على السكر، يعين
فالصفات اجلبلية أخالق وليس فيها إكراه، بل يفعلها باختياره سواء .  هذا وبني هذاوهكذا، ففرق بني

ال إِكْراه في : كانت طاعات أو معاصي، وأما اجلرب فاهللا مرته عن أن جيرب أحداً أو يكره أحداً، بل قال
  .وإمنا هي باالختيارات وباجلبالت وما أشبهها] ٢٥٦:البقرة[الدينِ 

   الطاقة واالستطاعةالتكليف حبسب
…  

)٣/٣٤٨(  

  

ال : وهو تفسري. ومل يكلفهم اهللا تعاىل إال ما يطيقون، وال يطيقون إال ما كلفهم: (وقوله: [قال املؤلف
ال حيلة ألحد، وال حتول ألحد، وال حركة ألحد عن معصية اهللا، إال : حول وال قوة إال باهللا، نقول

اعة اهللا والثبات عليها إال بتوفيق اهللا تعاىل، وكل شيء جيري مبعونة اهللا، وال قوة ألحد على إقامة ط
غلبت مشيئته املشيئات كلها، وغلب قضاؤه احليل كلها، يفعل ما . مبشيئة اهللا وعلمه وقضائه وقدره

هللا تعاىل مل يكلفهم ا: (فقوله]). ٢٣:األنبياء[ال يسأَلُ عما يفْعلُ وهم يسأَلُونَ : يشاء وهو غري ظامل أبداً
ال نكَلِّف نفْساً : ، وقال تعاىل]٢٨٦:البقرة[ال يكَلِّف اللَّه نفْساً إِالَّ وسعها : قال تعاىل) إال ما يطيقون
أن تكليف ما ال يطاق جائز عقالً، مث تردد : وعن أيب احلسن األشعري ]. ١٥٢:األنعام[إِالَّ وسعها 
واحتج من قال بوروده بأمر أيب هلب باإلميان، فإنه تعاىل أخرب ! ال؟هل ورد به الشرع أم : أصحابه أنه

بأنه ال يؤمن، وأنه سيصلى ناراً ذات هلب، فكان مأموراً بأن يؤمن بأنه ال يؤمن، وهذا تكليف باجلمع 
واجلواب عن هذا باملنع، وال نسلم أنه مأمور بأن يؤمن بأنه ال يؤمن، . بني الضدين وهو حمال

ليت ا يقدر على اإلميان كانت حاصلة، فهو غري عاجز عن حتصيل اإلميان، فما كلف إال ما واالستطاعة ا
] ٣١:البقرة[أَنبِئُونِي بِأَسماِء هؤالء : وال يلزم قوله تعاىل للمالئكة. يطيقه كما تقدم يف تفسري االستطاعة

مثال ذلك؛ ألنه ليس بتكليف وأ) أحيوا ما خلقتم: (مع عدم علمه بذلك، وال للمصورين يوم القيامة
: طلب فعل يثاب فاعله، ويعاقب تاركه، بل هو خطاب تعجيز، وكذا ال يلزم دعاء املؤمنني يف قوله تعاىل



 ا بِها ال طَاقَةَ لَنا ملْنمحال تا ونب؛ ألن حتميل ما ال يطاق ليس تكليفاً، بل جيوز أن حيمله ]٢٨٦:البقرة[ر
ال حتملنا ما يثقل أداؤه، وإن كنا مطيقني له على جتشم : وت، وقال ابن األنباري أيجبالً ال يطيقه فيم
  وحتمل مكروه،

)٣/٣٤٩(  

  

! ما أطيق النظر إليك: فخاطب العرب على حسب ما تعقل، فإن الرجل منهم يقول للرجل يبغضه: قال
حبيث لو فعل يثاب، ولو وهو مطيق لذلك، لكنه يثقل عليه، وال جيوز يف احلكمة أن يكلفه حبمل جبل 

  ]. ......امتنع يعاقب، كما أخرب سبحانه عن نفسه أنه ال يكلف نفساً إال وسعها
  التكليف واألمر الشرعي عند أهل السنة

…  
يدين أهل السنة بأن اهللا أمر القادرين ومل يأمر العاجزين، أمرهم مبا هو يف وسعهم ومل يأمرهم مبا ليس يف 

مسيت بذلك لكون الذي يفعلها يوصف بأنه :  مسيت العبادات تكاليف؟ نقولملاذا: وسعهم، وإذا قيل
مأمور ومنهي، ومع ذلك فليس يف فعلها كلفة وال مشقة، صحيح أن الكلفة هي الشيء : مكلف، أي

يأمرونه مبا يدفع عنهم : يكلفه القوم ما نام وإن كان أصغرهم مولدا يعين: الثقيل، كما يف قول بعضهم
قوم بذلك ولو كان أصغرهم، فدل على أنه يفعل شيئاً يف إمكانه وشيئاً يف قدرته، فنحن املصائب في

الصيام قد : نعتقد أن اهللا تعاىل ما أمر إال مبا هو يف اإلمكان، ومل يكلف اإلنسان إال مبا يستطيعه، فمثالً
 االستطاعة، غالباً أم يقال فيه كلفة، سيما يف األيام الطويلة وشدة احلر، ولكن هو يف اإلمكان وهو يف

يقدرون على اإلمساك إىل أن يذهب النهار ويدخل الليل، والقدرة على ذلك معتربة، فإذا كان هناك 
] ١٨٤:البقرة[فَمن كَانَ منكُم مرِيضاً أَو علَى سفَرٍ : مشقة فإم يضجرون؛ فألجل ذلك قال تعاىل

إن هناك بالداً يطول فيها النهار، حبيث يكون : وإذا قلت] ١٨٤:البقرة [فأفطر فَعدةٌ من أَيامٍ أُخر: يعين
بأنه : مثالً مثانية عشرة ساعة أو عشرين ساعة أو حنوها، فإمساكها فيه كلفة وفيه صعوبة، أجاب العلماء
 حىت ميكنهم إذا عجزوا أن يفطروا ويقضوه من أيام أخر إذا قصر النهار؛ ألنه أحياناً يقصر عندهم النهار

. فإذاً ليس يف األمر مشقة. يكون أربع ساعات أو ست ساعات أو مثان ساعات أو عشراً أو حنو ذلك
  ليس فيه: إن الوضوء فيه صعوبة، فلماذا كلف به؟ نقول: وإذا قلت مثالً

)٣/٣٥٠(  

  



أن يتطهر صعوبة، وإن كان اإلنسان قد جيد برودة يف املاء مثالً؛ فألجل ذلك إذا كان مريضاً ال يستطيع 
إذاً . فإنه يعدل إىل التيمم، وإذا كان مسافراً ال يستطيع محل املاء معه فإنه يعدل إىل التيمم؛ لرفع احلرج

فليس يف الشريعة شيء من الكلفة الشاقة على العباد، بل املشقة جتلب التيسري، فاهللا سبحانه ما كلف 
 يطيقون الشيء الزائد على ذلك، صحيح أم قد العباد إال مبا يطيقون، وال يطيقون إال ما كلفهم به، ال

اهللا ما أمر إال بصوم شهر واحد وحنن نطيق صوم شهرين، أو : قد يقول القائلون: يطيقون أكثر، يعين
هي صوم هذا : أن القدرة العامة اليت يشترك فيها الناس عموماً: صوم ستة أشهر، أو حنو ذلك، فاجلواب

إلنسان يفعل الشيء بقدر قدرته، ومعلوم أنه لو فرض شهرين أو ثالثة الشهر، فأما القدرة اخلاصة فا
كذلك مثالً لو فرض عليهم أن . أشهر لشق على كثري من الناس، وإن كان آخرون ال يشق عليهم

ويقال هكذا يف سائر . حيملوا املاء يف األسفار الطويلة لشق على كثري، وإن كان آخرون ال يشق عليهم
 إمنا كلف اإلنسان منها مبا يستطيعه، وألجل ذلك فاملصلي مأمور بأن يصلي قائماً، العبادة، فالعبادة

ولكن قد يكون مريضاً فيصلي جالساً؛ ألن املشقة جتلب التيسري، وكذلك قد يشق عليه أن يصلي 
فليس يف الشريعة كلفة وال مشقة، . جالساً فينتقل إىل صالته على جنب، كما ورد ذلك يف األحاديث

ال يكَلِّف اللَّه نفْساً : واألدلة واضحة كما مسعنا فإن قول اهللا تعاىل.  يأمر اهللا إال مبا هو مقدور للعبادبل مل
، ال نكَلِّف نفْساً إِالَّ وسعها ]٢٣٣:البقرة[، ال تكَلَّف نفْس إِالَّ وسعها ]٢٨٦:البقرة[إِالَّ وسعها 

أا ال تكلف إال بقدر طاقتها وقدرا ومتكنها، فال تكلف فوق ذلك مما : مبعىن) وسعها] (١٥٢:األنعام[
لو فرض اهللا على العباد أن خيرجوا زكاة أمواهلم النصف يف كل عام، لكان يف ذلك شيء . يشق عليها

  أنا جهدت يف مجع هذا املال وتعبت فيه، وما حصلته: من الكلفة، قد يقول قائلهم

)٣/٣٥١(  

  

لكن ملا علم اهللا أن هناك ! ني، فكيف أعطي هذا الذي ما تعب فيه النصف مثالً أو الثلث؟إال بعرق اجلب
من الضعفاء والعجزة والفقراء وحنوهم جعل هلم حقاً يف أموال األغنياء، وجعل ذلك احلق يسرياً ال 

تطاع، مل ليس فيه كلفة، وهو ربع العشر، هذا دليل على أن الشريعة إمنا أمرت مبا يس: يكلفهم، يعين
معلوم أن هناك نفوساً ضعيفة قد تتثاقل عن األشياء اخلفيفة، وقد ال . يأت أمر فيه مشقة على النفوس

إن هناك أناساً يستثقلون الصالة، : تصرب عن الشهوات احملرمة، وهذه ليست عربة، فإذا قلت مثالً
قد شق علينا، وكلفنا، : قتني فيقولونيستثقلون اإلمام إذا قرأ عليهم مثالً يف الركعة الواحدة بورقة أو ور

هؤالء ليسوا : نقول! وأتعبنا، وكادت أرجلنا أن تتحطم، وكادت ظهورنا أن تنفصل، وما أشبه ذلك
صادقني، ألنا نشاهدهم أقوياء، نشاهدهم أشداء يف أبدام، نشاهد أحدهم إذا لعب مثالً يف املباريات، 

ليسوا كذلك : نقول! هذه إطالة ال تطاق! هذا مشقة! ا كلفةإذاً فقوهلم هذ. أو إذا سار فيها مل يكسل



: فمثالً يقولون! إن منعنا عن شهواتنا تكليف مبا ال يطاق: كذلك هناك نفوس ضعيفة يقولون. أيضاً
ال أصرب عن الزنا، : نفوسنا ال تصرب عن أن تفعل هذا الفعل، ومثالً إذا اشتدت يف أحدهم الشهوة قال

يف مبا ال يطاق، وكذلك تكليفي مثالً بالصرب عما أشتهيه وتندفع إليه نفسي وتكليفي بالعفاف تكل
 -كما يعربون عن اخلمور وحنوها-تكليف مبا ال يطاق، وتكليفي مبنعي مثالً عن الشراب الروحي 

! سبحان اهللا. تكليف مبا ال تستطيع النفس أن تصرب عنه، بل تندفع إليه اندفاعاً وال يقدر على كبحها
 تكليف مبا ال يطاق، إذا منعنا اهللا تعاىل من الزنا، ومنعنا من املسكرات، هل هو تكليف مبا ال هل هذا
اهللا تعاىل ما حرم علينا شيئاً إال وجعل له بدالً يقوم مقامه، فأحل لنا النكاح الذي يقوم مقام ! يطاق؟

  وال: ويقول] ٣:النساء[ى وثُالثَ ورباع فَانكحوا ما طَاب لَكُم من النساِء مثْن: الزنا، يقول تعاىل

)٣/٣٥٢(  

  

إن تكليفي بالتعفف : فكيف يقول هذا] ٣٢:اإلسراء[تقْربوا الزنى إِنه كَانَ فَاحشةً وساَء سبِيالً 
هذا كذب، بل اإلنسان يقدر أن يقنع نفسه ومينعها عن : نقول! وباالمتناع منه من تكليف ما ال يطاق؟

وهي أن التكاليف الشرعية : إن هذه قاعدة مطردة: على كل حال نقول. رمات، وليس عليه مشقةاحمل
ليس فيها مشقة، سواء كانت أفعاالً أو سلوكاً، فأشق ما فيها اجلهاد، الذي فيه تعرض للقتل، ولكن ملا 

يهم نفوسهم، ملا علم املؤمنون بعاقبتهم احلميدة من كوم يناصرون اإلسالم ويف سبيل اهللا هانت عل
علموا أيضاً بأن الرب سبحانه ميدهم ويقويهم ويرتل عليهم املالئكة لتقاتل معهم وخيذل أعداءهم، كان 
ذلك دافعاً هلم إىل أن يستميتوا، ملا علموا بأم إذا قتلوا يف سبيل اهللا فهم أحياء عند رم يرزقون، كان 

، ملا علموا أيضاً أن أعداء اهللا من الكفار يقاتلوم على ذلك أيضاً دافعاً هلم إىل التفاين يف سبيل اهللا
كفرهم وون عليهم أنفسهم وهم كفار، كانوا أوىل منهم بذلك أن يفدوا دينهم الصحيح، إذا كان 

وال تهِنوا في ابتغاِء : هؤالء يفدون دينهم الباطل فنحن نفدي ديننا الصحيح، وألجل ذلك قال اهللا تعاىل
  ].١٠٤:النساء[ إِنْ تكُونوا تأْلَمونَ فَإِنهم يأْلَمونَ كَما تأْلَمونَ وترجونَ من اللَّه ما ال يرجونَ الْقَومِ

  ]٧٣[شرح العقيدة الطحاوية 
القوة والقدرة مستمدة من اهللا تعاىل، وهو خالقها يف اإلنسان، وقد اختلف الناس يف ذلك حىت جعل 

  .ملتروك غري مقدور عليه، ولكن األدلة تدل على خالف قوهلمبعضهم الفعل ا
  القدرة والقوة مستمدة من اهللا سبحانه

…  
يدخل ] ١٢٠:املائدة[وهو علَى كُلِّ شيٍء قَدير : أثبت املسلمون عموم قدرة اهللا تعاىل؛ لقوله عز وجل



ال واحلركات، واملخلوقات كلها يف ذلك املوجود واملعدوم، يدخل يف ذلك األعراض واجلواهر، األفع
  . ......داخلة يف عموم قدرة اهللا، وأن اهللا قادر عليها وال خيرج عن قدرته شيء

)٣/٣٥٣(  

  

  ال حول وال قوة إال باهللا: معىن قوله
…  

أال : (كذلك مما دل على ذلك األدعية املأثورة، فمن املأثور قول النيب صلى اهللا عليه وسلم أليب موسى 
تأمل معىن هذه ) . ال حول وال قوة إال باهللا!  كرت من كنوز العرش، أو من كنوز اجلنة؟أدلك على

ال قدرة ألحد إال باهللا، : أي) وال قوة. (ال حتول ألحد من حال إىل حال إال باهللا: أي) ال حول: (اجلملة
هذه الكلمة . فاعلفإن أقدره اهللا فهو قادر فاعل، وإن منعه وحال بينه وبني الفعل فليس بقادر وليس ب

، فأهل السنة يدينون مبعناها، ويعتقدون أن )ال حول وال قوة إال باهللا: (كثرياً ما يتلفظ ا العباد، وهي
التحول واالنتقال من الفقر إىل الغىن أو من الضعف إىل القوة أو من القوة إىل الضعف أو : احلول أي

، ومن اهلدى إىل الضالل، أو من الضالل إىل اهلدى، كذلك من العطاء إىل املنع، ومن املنع إىل العطاء
االستطاعة، فاإلنسان قوته اليت : والقوة معناها. االنتقال من حال إىل حال هو بقضاء اهللا وبقوته وبقدرته

يزاول ا األعمال هي من اهللا، إذا شاء سلبك هذه القوة فأصبحت عاجزاً مقعداً، وإذا شاء منحك هذه 
إىل قوتك، فهو الذي خلق اإلنسان من ضعف، مث جعل من بعد ضعف قوة، مث جعل القوة وزادك قوة 

اإلنسان مبدؤه أن اهللا خلقه ضعيفاً مث أمده بقوة منه، إذا شاء سلب هذه القوة . من بعد قوة ضعفاً وشيبة
  .يف أواا ويف عنفواا، وإذا شاء زادها ومكنها

  )يكنما شاء اهللا كان وما مل يشأ مل : (معىن قوله
…  

ما شاء اهللا كان وما : (كذلك أيضاً من األدعية املأثورة قول النيب صلى اهللا عليه وسلم يف بعض األذكار
فما شئت كان وإن مل أشأ وما شئت إن مل تشأ مل يكن ما شاءه اهللا ال بد : ويقول بعضهم) مل يشأ مل يكن

دث وال يقع ولو شاءوه ولو أرادوه ولو أن حيصل ولو كره العباد كلهم، وما مل يشأه فال حيصل وال حي
  .حاولوه، فاحلول حوله، والقول قوله، والقوة والقدرة منه سبحانه

  ارتباط وتعلق فعل العبد وتركه بقدرة اهللا سبحانه
…  

)٣/٣٥٤(  

  



فالعباد مأمورون، ولكن القوة اليت يزاولون ا فعل األوامر هي من اهللا، كذلك منهيون والقوة اليت 
ن ا عن النهي هي أيضاً من اهللا، هو الذي ميدهم بالقوة اليت ميارسون ا األفعال، وميدهم بالقوة ميتنعو

اليت حتميهم من املنهيات، كذلك أيضاً إذا خذل من شاء من عباده، فعل ما فعل من املعاصي واحملرمات، 
نه، ولكن له احلكمة يف ذلك، فذلك أيضاً بقضاء اهللا وبقدره، ولو شاء ملنعهم من ذلك، وحلال بينهم وبي

له التصرف يف العباد، ] ٢٣:األنبياء[ال يسأَلُ عما يفْعلُ وهم يسأَلُونَ : يفعل ما يشاء وحيكم ما يريد
وال يكون يف الكون إال ما يريد، لو شاء هلدى الناس أمجعني، ولو شاء ألضلهم، فإذا هداهم فبنعمته 

لكن إذا هداك اهللا وأهلمك رشدك وسددك، فعليك أن تشكره . عدلهوفضله، وإذا أضلهم فبحكمته و
على هذه اهلداية، وأن تستعني مبا أعطاك من القوة على الطاعة، وإذا رأيت من أضلهم اهللا ورأيت ومن 

احلمد هللا الذي عافانا مما ابتالهم به : حرمهم اخلري، فإنك حتمد ربك على أنه مل جيعلك مثلهم، وتقول
 كثري ممن خلق تفضيالً، فله سبحانه األمر والنهي وله القدرة التامة، وله التصرف يف العباد، وفضلنا على

هو الذي كلفهم وأمرهم واهم، وهو الذي أعطاهم، ومنع من شاء منهم، وهو الذي يهدي ويضل، 
 فإن وإذا من اهللا على بعض العباد،. ويسعد ويشقي، ومينع ويعطي، ال راد لقضائه وال معقب حلكمه

ذلك فضل منه، فعليهم أن يشكروه على هذا الفضل، وإذا خذل بعضاً من العباد وخلّى بينهم وبني 
أهوائهم، وسلط عليهم أعداءهم وساموهم سوء العذاب، فذلك حكمة منه وعدل، فما حصل هلؤالء 

حمض فضل منه وحكمة، وجيب أن يشكروه عليها، وما حصل هلؤالء من خذالن فهذا من حكمته 
قُلْ هو من : حانه، وجيب عليهم أن يعرفوا السبب، فالسبب من قبل أنفسهم، كما يقول اهللا تعاىلسب

 فُِسكُمأَن دن١٦٥:آل عمران[ع [ويقول تعاىل : فِْسكن نفَم ئَةيس نم كابا أَصمو]أي] ٧٩:النساء :
  أنه يستحق ذلك

)٣/٣٥٥(  

  

 السيئ الذي علم اهللا أنه ال يناسبه إال أن حيرمه من اخلري وغريه، بسبب ما جبل عليه، وبسبب اخللق
  .وحيول بينه وبني اهلداية، فهو احلكيم الذي يضع األشياء يف مواضعها الالئقة ا

  سهولة ويسر التكاليف الشرعية وسبب استثقاهلا عند البعض
…  
ا كلفهم، ومل يكلفهم إال ما يف قدرم ويف إن اهللا تعاىل كلف العباد مبا يطيقون، فال يطيقون إال م: (قوله

، فهو سبحانه أمر العباد ولكن مل يأمرهم مبا هو مستحيل، ومل يأمرهم مبا يعجزون عن تطبيقه )وسعهم
. وال عن فعله، مل يأمرهم إال بالشيء الذي هو يف وسعهم ويف قدرم ويف طاقتهم، وال خيرج عن إرادم

يطيقون، وال يطيقون إال ما كلفهم به، فلو كلفهم مبا يعجزون عنه لكان كذلك أيضاً ما كلفهم إال مبا 



فلذلك ! كيف يطيقون الشيء الذي فوق قدرم؟: هلم حجة أم ال يستطيعون ذلك، فعند ذلك يقال
]. ٧:الطالق[ ما آتاها ، ال يكَلِّف اللَّه نفْساً إِالَّ]٢٨٦:البقرة[ال يكَلِّف اللَّه نفْساً إِالَّ وسعها : قال اهللا

فإذا علم العباد بذلك ونظروا إىل التكاليف اليت أمروا ا وجودها سهلة ويسرية ليس فيها مشقة، ولو 
استثقلتها بعض النفوس، فإن تلك النفوس اليت تستثقلها إمنا أتيت من ضعف يف النفس، ال أن ذلك 

ثنني متفاوتان يف العبادة، أحدمها يفرح بطول لعجز يف الفعل كما هو مشاهد؛ فألجل ذلك جند أن اال
الصالة ويطمئن بذلك ويعجبه، ولو كان بدنه حنيفاً ضعيفاً، وآخر يستثقل الصالة ولو كانت خفيفة مع 
كونه بديناً قوياً، فإذاً هذا التفاوت من ضعف النفوس، ال أنه تكليف مبا يعجز البشر، فاهللا ما كلفهم إال 

  .عتهممبا فيه قدرم واستطا
  الرد على من جيعل الفعل املتروك غري مقدور عليه

…  
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جيوز تكليف املمتنع عادة، دون املمتنع لذاته؛ ألن ذلك ال : ومنهم من يقول: [قال املؤلف رمحه اهللا تعاىل
ما ال يطاق للعجز عنه ال جيوز : ومنهم من يقول. يتصور وجوده، فال يعقل األمر به، خبالف هذا

وهؤالء موافقون للسلف واألئمة يف . ، خبالف ما ال يطاق لالشتغال بضده، فإنه جيوز تكليفهتكليفه
املعىن، لكن كوم جعلوا ما يتركه العبد ال يطاق؛ لكونه تاركاً له مشتغالً بضده، بدعة يف الشرع 

اليت هي -ن الطاقة إ: وهم التزموا هذا، لقوهلم! واللغة، فإن مضمونه أن فعل ما ال يفعله العبد ال يطيقه
كل من مل يفعل فعالً فإنه ال يطيقه، وهذا :  ال تكون إال مع الفعل، فقالوا-االستطاعة وهي القدرة

خالف الكتاب والسنة وإمجاع السلف، وخالف ما عليه عامة العقالء، كما تقدمت اإلشارة إليه عند 
 شرطاً يف التكليف، مع أنه يف احلقيقة إمنا وأما ما ال يكون إال مقارناً للفعل، فذلك ليس. ذكر االستطاعة
، إِنك لَن تستطيع ]٢٠:هود[ما كَانوا يستطيعونَ السمع : وقد حيتجون بقوله تعاىل. هناك إرادة الفعل

وليس يف ذلك إرادة ما مسوه استطاعة، وهو ما ال يكون إال مع الفعل، فإن ] ٦٧:الكهف[معي صبراً 
 هؤالء على كوم ال يستطيعون السمع، ولو أراد بذلك املقارن، لكان مجيع اخللق ال يستطيعون اهللا ذم

السمع قبل السمع، فلم يكن لتخصيص هؤالء بذلك معىن، ولكن هؤالء؛ لبغضهم احلق وثقله عليهم، 
ع الصرب، وموسى عليه السالم ال يستطي. إما حسداً لصاحبه، وإما اتباعاً للهوى، ال يستطيعون السمع

وهذه لغة العرب وسائر األمم، فمن يبغض غريه . ملخالفة ما يراه لظاهر الشرع، وليس عنده منه علم
إنه ال يستطيع عقوبته؛ لشدة حمبته له، ال لعجزه عن : إنه ال يستطيع اإلحسان إليه، ومن حيبه يقال: يقال



الضرب الشديد، وليس هذا : رادألضربنه حىت ميوت، وامل: عقوبته، فيقال ذلك للمبالغة، كما تقول
  ولَو اتبع: عذراً، فلو مل يأمر العباد إال مبا يهوونه؛ لفسدت السماوات واألرض، قال تعاىل

)٣/٣٥٧(  

  

 يهِنف نمو ضاَألرو اتومالس تدلَفَس ماَءهوأَه قال شك أن هذا الكالم معاتبة ]]. ٧١:املؤمنون[الْح
لبعض من خالف احلق يف هذه املسألة، وأنه ال فائدة فيه، وال طائل يف جمادلتهم؛ ألا أقوال وجمادلة 

ختالف احملسوس، وختالف املعقول؛ وذلك ألن العبد قد أعطي قوة، وال شك أن تلك القوة كامنة فيه، 
وهم عندهم أن وأنه بواسطتها يستطيع أفعاالً وإن مل يفعلها، فهؤالء املبتدعة من جربية وقدرية وحن

هذا : األفعال اليت مل تفعل ولو كانت سهلة توصف بأا غري مقدورة للعبد، فإذا رأوا إنساناً كافراً قالوا
هذا ال يقدر أن يصلي، فكل شيء : ال يقدر على أن يؤمن، مع أنه يقدر، وإذا رأوا إنساناً ما صلى قالوا

در عليه، مع أنه يف استطاعته، وهذا خيالف احلس إنه ال يق: مل يفعله اإلنسان مع قدرته عليه يقولون
هذا يستطيع أن : أنت لو رأيت إنساناً قوي البنية وقوي البدن تستطيع أن تقول: فمثالً. وخيالف الظاهر

حيمل مثالً كيساً ولو مل حيمله، ولو مل تره قد محل هذا الكيس من قبل، ويكون ذلك أيضاً فيما سخر اهللا 
. إن هذا اجلمل يستطيع أن حيمل مائة صاع ولو أنه ما محل عليه:  عليها، فيقالمن الدواب اليت تركب

فإذاً االستطاعة واحلمل ليسا مبحصلني ملا فعل، بل مبا توافر فيه واستقر فيه من الوصف، فهو يستطيعه 
  .ولو مل يباشره

  نفي القدرة واالستطاعة عن فعل اخلري أو ترك الشر عند أهل البدع
…  

)٣/٣٥٨(  

  

هذا ال يستطيع أن يقرأ، ليس له أن يقرأ، إذا : خبالف هؤالء املبتدعة فإم إذا رأوا إنساناً ما قرأ، قالوا
هذا ال يستطيع أن حيرث األرض، وال أن يغرس الغرس، : رأوا إنساناً مل حيترف حرفة كذا وكذا قالوا

ويقال .  هذا بالنسبة لألفعال احملسوسةوال أن يرعى اإلبل أو حيلبها مثالً، مع أنه يستطيع وبإمكانه فعله،
هذا ال : كذلك أيضاً يف التكاليف سواء كانت طاعات أو معاصي، يف الطاعات يقولون ملن مل يصم

ال يستطيع أن يطعم : يستطيع الصوم، لو كان يستطيع الصوم لصام، مع أنه قادر وقوي، كذلك يقولون
لو : نه ذو مال وعنده ثروة، لكن ملا رأوه مل خيرج قالواالطعام، أو خيرج من الطعام ما خيرج مثله، مع أ

إنه ال يستطيع : كان يستطيع أن خيرج ألخرج، لو كان يستطيع أن يتصدق لتصدق، كأم يقولون



اهللا تعاىل أمره بالصدقة الواجبة يف الزكاة والكفارة والنفقة على األهل . لكون اهللا حال بينه وبني الصدقة
مع ذلك خبل ا، فهو قادر، لو مل يكن قادراً ملا أمره اهللا بذلك، ولو مل يكن قادراً والولد وحنو ذلك، و
فاهللا أمر الناس بالصوم، فمنهم من صام ومنهم من مل يصم، وأمر الناس كلهم . على الصوم ملا أمره

و بل ه: هذا ال يستطيع، نقول: بالصالة، فمنهم من صلى ومنهم من مل يصل، وال يقال ملن مل يصل
مستطيع، ولكن حيل بينه وبينها، فهو حمروم والعياذ باهللا، ويوصف بأنه عاص، ويعاقب على هذا 

ويف األفعال املنهي عنها واحملرمة، يقولون يف من زىن مثالً أو . العصيان، كما يعاقب على تلك األفعال
بل يستطيع ولو مل : لال يستطيع ترك هذا املنكر ولو كان يستطيع تركه ملا فعله، نقو: ارتشى أو سكر

يستطعه ملا ي عنه، فاهللا تعاىل ما ى إال من عنده قدرة على االنزجار وعلى ترك الشيء املنهي عنه، 
وال تقْتلُوا : لو كانوا عاجزين عن الترك ملا اهم، وقوله] ٣٢:اإلسراء[وال تقْربوا الزنى : فقوله تعاىل
 فْساهم عنه، وقولهلو كانو] ٣٣:اإلسراء[الن لُوا: ا عاجزين عن الترك ملاقْتال تو  

)٣/٣٥٩(  

  

فكذلك يقال يف . لو كانوا ال يستطيعون ترك القتل ملا وا عنه] ٣١:اإلسراء[أَوالدكُم خشيةَ إِمالقٍ 
ا، فإن اهللا لو كانوا عاجزين عن الصالة ملا أمروا ا، لو كانوا عاجزين عن الطهارة ملا أمروا : الطاعات

. ال يأمر إال مبا هو مقدور، وال يأمر بالشيء املستحيل أو الثقيل على النفوس الذي يكون فوق طاقتها
إذا كان لك ولد نشيط قوي، : وبذلك نعرف أن هذا القول خمالف للعقل، حىت يف عرف الناس، فمثالً

إنه : د أطاع، وإذ مل يذهب فهل يقالفإذا ذهب واشترى فق. اذهب فاشترِ لنا طعاماً! يا ولدي: فقلت له
-ولو كان لك ولد مريض . هو عاص ألبيه؟ ال شك أنه يوصف بالعصيان: أو يقال! ليس مبستطيع؟

 أو مقعد ال يستطيع أن يذهب، فهل تأمره بأن يذهب إىل السوق ليشتري لك حاجة؟ كيف تأمره -مثالً
ما أمر إال من هو مستطيع، وألجل ذلك أسقط فهذا بيان أن اهللا : إذاً! وهو مريض مقعد ال يستطيع؟

لَيس علَى : احلرج عن غري املستطيع، فلما أمر باجلهاد يف سبيل اهللا أسقطه عن أهل األعذار، فقال
ولسرو لَّهوا لحصإِذَا ن جرقُونَ حنفا يونَ مجِدال ي ينلَى الَّذال عى وضرلَى الْمال عفَاِء وعالض ه

ال حرج عليهم إذا مل خيرجوا يف اجلهاد، فدل على أنه ما أمر إال من هو مستطيع : يعين] ٩١:التوبة[
وعنده قدرة، وبذلك نعرف أن التكاليف إمنا هي على حسب قدرة العباد، فلم يأمرهم اهللا إال مبا هو يف 

  .طاقتهم ويف وسعهم
   ذلكالفرق بني الكوين والشرعي من القضاء واإلرادة وحنو

…  

)٣/٣٦٠(  



  

وال يطيقون إال ما : إىل آخر كالمه، أي).. وال يطيقون إال ما كلفهم به: (وقوله: [قال الشارح رمحه اهللا
أقدرهم عليه، وهذه الطاقة هي اليت من حنو التوفيق، ال اليت من جهة الصحة والوسع والتمكن وسالمة 

ت القدر، وقد فسرها الشيخ بعدها، ولكن يف كالم دليل على إثبا) وال حول وال قوة إال باهللا. (اآلالت
: الشيخ إشكال، فإن التكليف ال يستعمل مبعىن اإلقدار، وإمنا يستعمل مبعىن األمر والنهي، وهو قد قال

وظاهره أنه يرجع إىل معىن واحد، وال يصح ذلك؛ . ال يكلفهم إال ما يطيقون، وال يطيقون إال ما كلفهم
يرِيد اللَّه : فهم به، لكنه سبحانه يريد بعباده اليسر والتخفيف، كما قال تعاىلألم يطيقون فوق ما كل

 رسالْع بِكُم رِيدال يو رسالْي ١٨٥:البقرة[بِكُم[وقال تعاىل ، : كُمنع فِّفخأَنْ ي اللَّه رِيدي]٢٨:النساء[ ،
، فلو زاد فيما كلفنا به ألطقناه، ولكنه ]٧٨:احلج[ن حرجٍ وما جعلَ علَيكُم في الدينِ م: وقال تعاىل

: وجياب عن هذا اإلشكال مبا تقدم. تفضل علينا ورمحنا، وخفف عنا، ومل جيعل علينا يف الدين من حرج
. أن املراد الطاقة اليت من حنو التوفيق، ال من جهة التمكن وسالمة اآلالت، ففي العبارة قلق، فتأمله

يريد بقضائه القضاء الكوين ال الشرعي، ):  شيء جيري مبشيئة اهللا وعلمه وقضائه وقدرهوكل: (وقوله
فإن القضاء يكون كونياً وشرعياً، وكذلك اإلرادة واألمر واإلذن والكتاب واحلكم والتحرمي 

مينِ فَقَضاهن سبع سموات في يو: ففي قوله تعاىل: أما القضاء الكوين. والكلمات، وحنو ذلك
]. ٢٣:اإلسراء[وقَضى ربك أَلَّا تعبدوا إِلَّا إِياه : يف قوله تعاىل: والقضاء الديين الشرعي]. ١٢:فصلت[

وأما األمر ). وال يكون إال ما يريد: (فقد تقدم ذكرها عند قول الشيخ: وأما اإلرادة الكونية والدينية
  :، وكذا قوله]٨٢:يس[ه إِذَا أَراد شيئًا أَنْ يقُولَ لَه كُن فَيكُونُ إِنما أَمر: ففي قوله تعاىل: الكوين

)٣/٣٦١(  

  

، ]١٦:اإلسراء[وإِذَا أَردنا أَنْ نهلك قَريةً أَمرنا مترفيها فَفَسقُوا فيها فَحق علَيها الْقَولُ فَدمرناها تدمريا 
إِنَّ اللَّه يأْمر بِالْعدلِ واِإلحسان : يف قوله تعاىل: واألمر الشرعي. هو أقواهايف أحد األقوال، و

: وأما اإلذن الكوين]. ٥٨:النساء[إِنَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ تؤدوا اَألمانات إِلَى أَهلها : ، وقوله]٩٠:النحل[
يف قوله : واإلذن الشرعي]. ١٠٢:البقرة[من أَحد إِلَّا بِإِذْن اللَّه وما هم بِضارين بِه : ففي قوله تعاىل

: وأما الكتاب الكوين]. ٥:احلشر[ما قَطَعتم من لينة أَو تركْتموها قَائمةً علَى أُصولها فَبِإِذْن اللَّه : تعاىل
 ينقَص من عمرِه إِلَّا في كتابٍ إِنَّ ذَلك علَى اللَّه يِسري وما يعمر من معمرٍ وال: ففي قوله تعاىل

ولَقَد كَتبنا في الزبورِ من بعد الذِّكْرِ أَنَّ اَألرض يرِثُها عبادي الصالحونَ : ، وقول اهللا تعاىل]١١:فاطر[
وكَتبنا علَيهِم فيها أَنَّ النفْس بِالنفْسِ : ه تعاىليف قول: والكتاب الشرعي الديين]. ١٠٥:األنبياء[
وأما احلكم ]. ١٨٣:البقرة[يا أَيها الَّذين آمنوا كُتب علَيكُم الصيام : ، وقول اهللا تعاىل]٤٥:املائدة[



 حتى يأْذَنَ لي أَبِي أَو يحكُم اللَّه فَلَن أَبرح اَألرض: ففي قوله تعاىل عن ابن يعقوب عليه السالم: الكوين
 نيماكالْح ريخ وهي وانُ : ، وقول اهللا تعاىل]٨٠:يوسف[لعتسالْم نمحا الرنبرو قبِالْح كُماح بقَالَ ر

كُم بهِيمةُ اَألنعامِ إِلَّا ما يتلَى أُحلَّت لَ: يف قوله تعاىل: واحلكم الشرعي]. ١١٢:األنبياء[علَى ما تصفُونَ 
 رِيدا يم كُمحي إِنَّ اللَّه مرح متأَنو ديلِّي الصحم رغَي كُملَي١:املائدة[ع[،  

)٣/٣٦٢(  

  

قَالَ : وله تعاىلففي ق: وأما التحرمي الكوين]. ١٠:املمتحنة[ذَلكُم حكْم اللَّه يحكُم بينكُم : وقال تعاىل
، وحرام علَى قَرية أَهلَكْناها أَنهم ال ]٢٦:املائدة[فَإِنها محرمةٌ علَيهِم أَربعني سنةً يتيهونَ في اَألرضِ 

 ولَحم الْخرتِيرِ حرمت علَيكُم الْميتةُ والدم: يف قوله: والتحرمي الشرعي]. ٩٥:األنبياء[يرجِعونَ 
ففي : وأما الكلمات الكونية. اآلية] ٢٣:النساء[حرمت علَيكُم أُمهاتكُم : ، وقوله تعاىل] ٣:املائدة[

، ويف قوله صلى ]١٣٧:األعراف[وتمت كَلمةُ ربك الْحسنى علَى بنِي إِسرائيلَ بِما صبروا : قوله تعاىل
والكلمات الشرعية ) . أعوذ بكلمات اهللا التامات اليت ال جياوزهن بر وال فاجر: (ه وسلماهللا علي
  ]].١٢٤:البقرة[وإِذ ابتلَى إِبراهيم ربه بِكَلمات فَأَتمهن : يف قوله تعاىل: الدينية

  رمحة اهللا بالعباد يف عدم تكليف ما ال يطاق
…  

)٣/٣٦٣(  

  

تعاىل رحيم بعباده، وأنه ما أمرهم إال مبا يطيقونه، ولو أمرهم بزيادة عليه ألطاقوه، حنن نعرف أن اهللا 
ولكنه تعاىل رمحهم، فلم يكلفهم ما فيه مشقة وصعوبة عليهم، فلو فرض يف السنة صيام شهرين لقدروا 

على ذلك، ولكن قد يكون فيه مشقة، ولو فرض عليهم يف الطهارة االغتسال بدل الوضوء لقدروا 
عليه، ولكن فيه مشقة، ولو فرض عليهم كل يوم عشر صلوات لقدروا على ذلك، ولكن مع صعوبة 
ومشقة، وكذلك لو فرض عليهم احلج مرتني يف العمر أو أكثر الستطاع كثري منهم ذلك، ولكن مع 
مشقة، ولو فرض عليهم يف الزكاة مخس املال أو نصف اخلمس بدالً من ربع العشر الستطاعوا ذلك، 

 أن يثبت -أوالً-وملا فرض عليهم . كن يكون عليهم شيء من املشقة، فألجل ذلك خفف اهللا عنهمول
العشرة للمائة يف اجلهاد، وأن تثبت املائة لأللف، وال يفرون منهم، علم أن يف ذلك شيئاً من املشقة؛ 

كُن منكُم عشرونَ إِنْ ي: فخفف عنهم إىل أن ال يفر الواحد من االثنني، فقد أنزل أوالً قوله تعاىل
الواحد يغلب عشرة، مث بعد ذلك ] ٦٥:األنفال[صابِرونَ يغلبوا مائَتينِ وإِنْ يكُن منكُم مائَةٌ يغلبوا أَلْفًا 



بِرةٌ يغلبوا مائَتينِ اآلنَ خفَّف اللَّه عنكُم وعلم أَنَّ فيكُم ضعفًا فَإِنْ يكُن منكُم مائَةٌ صا: خفف عنهم
، وإِنْ يكُن منكُم أَلْف يغلبوا أَلْفَينِ بِإِذْن )مائة صابرة(فالواحد يغلب اثنني بشرط الصرب، ] ٦٦:األنفال[

 ابِرِينالص عم اللَّهو م يقدرون، ولكن خفف عنهم، يعين إذا كانوا صابرين]٦٦:األنفال[اللَّهفأخرب بأ ، 
: أي-حمتسبني غلبوهم بإذن اهللا، وقد وقع هذا، فأهل بدر غلبوا املشركني مع أن املشركني أضعافهم 

ال : وكذلك حكى اهللا عن طالوت ومن معه أم قالوا.  ولكن هزموهم بإذن اهللا-مثلهم ثالث مرات
 هودنجو الُوتبِج موا الْيم مالقو اهللا قوهلم، فحكى عن الذين يظ]٢٤٩:البقرة[طَاقَةَ لَننون أ : نم كَم

ئَةف  

)٣/٣٦٤(  

  

 اللَّه ةً بِإِذْنريئَةً كَثف تغَلَب يلَةأنه سبحانه وتعاىل كلف العباد، ولكن : واحلاصل]. ٢٤٩:البقرة[قَل
كلفهم وهم يقدرون على ما كلفهم به، بل على أكثر منه، وإمنا أمرهم مبا فيه يسر وسهولة دون حرج 

مشقة، وملا أمرهم بالطهارة باملاء علم أن فيهم مرضى ال يستطيعون استعمال املاء، وعلم أن فيهم و
مسافرين ال يستطيعون محل املاء يف الصحراء، فأباح هلم أن يعدلوا إىل التراب ليتطهروا به، مث قال بعد 

ه ليجعلَ علَيكُم من حرجٍ ولَكن يرِيد ليطَهركُم فَامسحوا بِوجوهكُم وأَيديكُم منه ما يرِيد اللَّ: ذلك
أنه لو كلفكم وأحرجكم ألمركم حبمل املاء يف األسفار، ولكن أراد أال حيرجكم، : يعين] ٦:املائدة[

م علم أن هناك ، وملا أمر بالصيا]٧٨:احلج[وما جعلَ علَيكُم في الدينِ من حرجٍ : وكما يف قوله تعاىل
ومن كَانَ مرِيضا أَو علَى : من يشق عليهم كاملرضى واملسافرين، فأباح هلم الفطر والقضاء، فقال تعاىل

 رامٍ أُخأَي نةٌ مدفَرٍ فَعمث قال]١٨٥:البقرة[س ، : رسالْع بِكُم رِيدال يو رسالْي بِكُم اللَّه رِيدي
فعلم بذلك أن هذه التكاليف اليت . ال يشق عليكم وال يأمركم مبا فيه كلفة وتعب: ، أي]١٨٥:البقرة[

ويقال كذلك . هذا بالنسبة إىل األفعال املأمور ا.. أمرهم ا هي يف وسعهم ويف قدرم وطاقتهم
:  قالالذنوب واملعاصي املنهي عنها يقدرون على تركها، ولو قال من: بالنسبة إىل األفعال املنهي عنها

  .إنه ال يستطيع تركها، فإنه غري صادق يف ذلك، وقد أشرنا إىل ذلك فيما مضى
  إميان أهل السنة مبا هو قدري وامتثاهلم ملا هو شرعي

…  
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أن اهللا سبحانه له القضاء : بعد ذلك تكلم الشارح رمحه اهللا على القضاء الشرعي والقدري، يعين
: الذي يكلف به ويؤمر به، واملراد بالقدري والكوين: راد بالشرعيوالقدر، وله الشرع واألمر، فامل

-فعندنا . الذي كتبه أزالً، وقضاه وقدره يف عامل الغيب، ومل خيري فيه، بل جعله أمراً أزلياً مقدراً خملوقاً
احلكم  اإلرادة تكون شرعية وقدرية، واألمر يكون شرعياً وقدرياً، واإلذن يكون شرعياً وقدرياً، و-مثالً

يكون شرعياً وقدرياً، والكتابة تكون شرعية وقدرية، والكلمات منها شرعية ومنها وقدرية، وأدلتها 
أن األمر الشرعي كُلف العباد به وبامتثاله، فإذا : والفرق بينهما. تقدمت يف كالم الشارح رمحه اهللا

إذا أخرب بأن هذا مقدر عليهم، وهو : وأما األمر القدري. أمرهم أمراً شرعياً فإم ميتثلون ذلك األمر
فإذا : ويقال كذلك يف التحرمي. أزيل، فإنه ال يطلب منهم فعله؛ ألنه خيرب بأن هذا هو حكمه وهو قدره

إخبار بأن هذا : أن التحرمي القدري: ما الفرق بني التحرمي القدري، والتحرمي الشرعي؟ فاجلواب: قيل
ومنعه حبيث ال حيصل وال يتصور وجوده، وأما التحرمي الشرعي الشيء ال يكون، وأن اهللا كتب حترميه 

والتحرمي معناه . ى اهللا العباد عن أن يفعلوا هذه األشياء، وأخربهم بأا حمرمة عليهم: فهو ي، يعين
رمت إىل آخره، ح] ٢٣:النساء[حرمت علَيكُم أُمهاتكُم : منعناكم من هذه األشياء، كقوله: املنع، أي

 مالدةُ وتيالْم كُملَي٣:املائدة[ع [ا : ، فليس هذا مثل قولهاهلَكْنأَه ةيلَى قَرع امرحو]فإن ]٩٥:األنبياء ،
فعرفنا بذلك أن هناك فرقاً ظاهراً بني . ذلك معناه أن اهللا قدر أا ال تعود، وجعل ذلك ممتنعاً أصالً

 وبني اإلذن الشرعي والقدري، وبني اإلرادة الشرعية والقدرية، واحلكم األوامر الشرعية والقدرية،
فالذي يهمنا أن نؤمن بالقدري، . وما أشبه ذلك.. الشرعي والقدري، والكتابة الشرعية والقدرية

  هذا قدر اهللا، وهذه: ونعتقد أنه حق وصدق، نقول

)٣/٣٦٦(  

  

أما الشرعي فإننا . كمه الذي حكم به أزالً على العبادكتابته، وهذا تقديره علينا، ال مفر لنا منه، هذا ح
] ١٤٥:األعراف[، وكَتبنا لَه في اَأللْواحِ ]٤٥:املائدة[وكَتبنا علَيهِم فيها : منتثله ونعمل به، فإن قوله

 ولَقَد :إخل، خبالف قوله... أن النفس بالنفس: أنه أمر فيها بأوامر شرعية، من ذلك: أمر شرعي، معناه
وما ] ١٤٥:األعراف[وكَتبنا لَه في اَأللْواحِ من كُلِّ شيٍء : ، وقوله]١٠٥:األنبياء[كَتبنا في الزبورِ 

أن الشرعي يدين به العباد ويعملون به، والقدري : والفرق بينهما. أشبه ذلك من األمور املاضية السابقة
ر املبتدعة الفرق بينهما؛ فوقعوا يف اخلطأ والضالل، فإم ملا مل ومل يعرف أكث. يؤمنون به ويعتقدونه

يفرقوا بني اإلرادة الشرعية واإلرادة القدرية؛ جعلوا اجلميع مراداً هللا، وجعلوا إرادة اهللا للمعاصي رضاً 
ية، إن هذه إرادة قدر: نقول. إن اهللا لو مل يردها ملا حصلت، ولو أراد الطاعات حلصلت: بفعلها، فقالوا

يرِيد : قوله تعاىل: تقدم الفرق بني اإلرادتني ودليلهما، فإن دليلة الشرعية. فال تقيسوها باإلرادة الشرعية



 كُمنع فِّفخأَنْ ي ٢٨:النساء[اللَّه [ كُملَيع وبتأَنْ ي رِيدي اللَّهو ،]٢٧:النساء [ رسالْي بِكُم اللَّه رِيدي ،
فَمن يرِد اللَّه أَنْ يهديه يشرح صدره لِإلسالمِ :  هذه شرعية، خبالف قوله،]١٨٥:البقرة[
] ٢٥٣:البقرة[، ولَكن اللَّه يفْعلُ ما يرِيد ]١:املائدة[إِنَّ اللَّه يحكُم ما يرِيد : ، وقوله]١٢٥:األنعام[

  .عاىل أزلية قدمية، وأن العبد ليس له مفر مما قدره عليهفإن هذه إرادة قدرية دالة على أن قدرة اهللا ت
  ]٧٤[شرح العقيدة الطحاوية 
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من رمحة اهللا بعباده أن يسر هلم سبل النجاة، وجعل أعماهلم سبباً لدخول اجلنة والنجاة من النار، ومع 
أهل السنة، خالفاً للجربية هذا فإنه لو عذب أهل مساواته وأرضه لعذم وهو غري ظامل هلم، وهذه عقيدة 

  .والقدرية
  رمحة اهللا وجنته فضل منه سبحانه، وعذابه وناره عدل منه سبحانه

…  
). من يهده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له: (يقول النيب صلى اهللا عليه وسلم يف خطبة احلاجة

لك نعمة من اهللا عليه وفضل وكرم، ال شك أن اهلداية بيد اهللا تعاىل، وكذا اإلضالل، فمن هداه اهللا فذ
ومن أضله فلم يظلمه، وليس للعبد حجة على اهللا، بل هللا احلجة البالغة، فإذا شاء هدى وإذا شاء أضل، 
فمن هداه اهللا فقد أنعم عليه، فهدايته له فضل منه، ومن أضله اهللا فإنه عدل منه، فإنه تعاىل ال يسأل عما 

أن اهللا تعاىل لو : وقد ورد يف بعض األحاديث. نعم املتفضل على خلقهيفعل وهم يسألون، وأيضاً هو امل
عذب خلقه لعذم وهو غري ظامل هلم، ولو رمحهم لكانت رمحته خرياً هلم من أعماهلم، فلو رمحهم كلهم 

إين حرمت : يا عبادي: (لكانت رمحته فضالً منه، فهو سبحانه قد ترته عن الظلم، فوي احلديث القدسي
فهو سبحانه ال يظلم وال يظْلم ربك أَحدا ) لى نفسي، وجعلته بينكم حمرماً؛ فال تظاملواالظلم ع

، فإذا أهلك العباد أو سلط بعضهم على بعض، ]٤٦:فصلت[، وما ربك بِظَلَّامٍ للْعبِيد ]٤٩:الكهف[
لماً، بل هم يستحقون ذلك، أو سلط عليهم عقوبة مساوية، أو عاقبهم بالعذاب بالنار، مل يكن ذلك ظ

وما كَانَ ربك ليهلك الْقُرى بِظُلْمٍ : فإنه ال ميكن أن يهلكهم أو يعذم إال بظلم منهم، يقول اهللا تعاىل
. ، فال يهلكهم ظلماً منه هلم، وال يهلكهم إال بعدما يقيم عليهم احلجة] ١١٧:هود[وأَهلُها مصلحونَ 
ال إله إال : (ليهم فإنه هو املتفضل، ويف حديث األوراد يقول عليه الصالة والسالموكذلك إذا أنعم ع

  ،) اهللا، وال نعبد إال إياه، له النعمة، وله الفضل، وله املن، وله الثناء احلسن

)٣/٣٦٨(  

  



و فالنعمة منه وحده، والفضل على اخللق منه وحده، وكذلك الثناء احلسن، فإذا عرفنا أن ربنا سبحانه ه
وإِنْ تعدوا نِعمةَ اللَّه ال تحصوها إِنَّ اِإلنسانَ : املتفضل على عباده؛ فنعلم أن نعمه ال تنفك عن العباد

 كَفَّار ٣٤:إبراهيم[لَظَلُوم[ نِ اللَّهفَم ةمنِع نم ا بِكُممو ،]فما أصابنا من نعمة فهو حمض ] ٥٣:النحل ،
 عباده، وليس بأعمالنا، وال باكتسابنا، وال باستحقاقنا، بل أعمالنا تضعف عن فضل اهللا، وحمض منه على

أن نستحق هذا الفضل وهذه النعمة؛ ولكن هو الذي يتفضل على هؤالء بالنعم وباخلريات، وبالنصر 
وبالتمكني، وبالعطاء وبالصحة وباإلعزاز، وبغري ذلك من أنواع النعم، أو يسلط على من يشاء ما يشاء 

فإن املسلم يعتمد على ربه سبحانه وتعاىل، : وعلى هذا. املصائب والعقوبات، وكل ذلك حمض عدلهمن 
مؤهلة له أن يستحق ألجلها أن يكون .. ويأيت باألسباب اليت تكون مؤهلة له أن يكون من أهل الفضل

ن سبباً للعذاب، واليت أهالً للخري، ويبتعد عن النقم والعقوبات اليت تكو.. أهالً للنعمة.. أهالً لالمتنان
يعذب اهللا بسببها، فإنه سبحانه قد رتب للنعم أسباباً، وهي األعمال الصاحلة، فجعلها سبباً لتفضله، 
فلنأت باألسباب اليت يرمحنا اهللا بسببها، وجعل للعقوبات أسباباً وهي املعاصي، فلنبتعد عن العقوبات 

  . ......العقاب، وحنظى بالثوابوعن أسباب العقوبات وهي املعاصي؛ حىت نسلم من 
  ترتيه اهللا لنفسه عن الظلم

…  

)٣/٣٦٩(  

  

الذي دل عليه القرآن من ترتيه ): يفعل ما يشاء، وهو غري ظامل أبداً: (وقوله: [قال املؤلف رمحه اهللا تعاىل
 آدم ظلماً اهللا نفسه عن ظلم العباد، يقتضي قوالً وسطاً بني قويل القدرية واجلربية، فليس ما كان من بين

وقبيحاً يكون منه ظلماً وقبيحاً، كما تقوله القدرية واملعتزلة وحنوهم؛ فإن ذلك متثيل هللا خبلقه وقياس له 
وليس الظلم عبارة عن املمتنع الذي ال . عليهم، وهو الرب الغين القادر، وهم العباد الفقراء املقهورون

إنه ميتنع أن يكون يف املمكن :  وغريهم، يقولونيدخل حتت القدرة، كما يقوله من يقوله من املتكلمني
املقدور ظلم، بل كل ما كان ممكناً فهو منه لو فعله عدل، إذ الظلم ال يكون إال من مأمور من غريه 

ومن يعملْ من الصالحات وهو مؤمن فَال يخاف ظُلْما وال : فإن قوله تعاىل. منهي، واهللا ليس كذلك
ضا ه١١٢:طه[م [وقوله تعاىل ، : بِيدلْعا بِظَلَّامٍ لا أَنمو يلُ لَدلُ الْقَودبا يم]ا : ، وقوله تعاىل]٢٩:قمو

 نيمالظَّال موا هكَان نلَكو ماهنوقوله تعاىل] ٧٦:الزخرف[ظَلَم ، : مظْلال يا وراضلُوا حما عوا مدجوو
الْيوم تجزى كُلُّ نفْسٍ بِما كَسبت ال ظُلْم الْيوم إِنَّ اللَّه سرِيع : ، وقوله تعاىل]٤٩:الكهف[حدا ربك أَ

إين : يا عبادي: (ومنه قوله الذي رواه عنه رسوله. يدل على نقيض هذا القول] ١٧:غافر[الْحسابِ 
أنه حرم : أحدمها: فهذا دل على شيئني)  تظاملواحرمت الظلم على نفسي، وجعلته بينكم حمرماً؛ فال



أنه أخرب أنه حرمه على نفسه، كما أخرب أنه كتب : الثاين. على نفسه الظلم، واملمتنع ال يوصف بذلك
. وهذا يبطل احتجاجهم بأن الظلم ال يكون إال من مأمور منهي، واهللا ليس كذلك. على نفسه الرمحة

فسه الرمحة، وحرم على نفسه الظلم، وإمنا كتب على نفسه وحرم هو سبحانه كتب على ن: فيقال هلم
  فَال: فإن قوله: وأيضاً. على نفسه ما هو قادر عليه، ال ما هو ممتنع عليه

)٣/٣٧٠(  

  

. أن توضع عليه سيئات غريه: قد فسره السلف بأن الظلم] ١١٢:طه[يخاف ظُلْما وال هضما 
  ]]. ......١٦٤:األنعام[وال تزِر وازِرةٌ وِزر أُخرى : قال تعاىلأن ينقص من حسناته، كما : واهلضم

  ضالل أهل الكالم يف طريقة ترتيههم هللا عن الظلم
…  

إن الظلم الذي نزه اهللا نفسه عنه هو الشيء الذي ال : هذا توضيح ملا حكاه عن املعتزلة الذين يقولون
أن العبد هو الذي يهدي نفسه، :  املتكلمني من املعتزلةميكن وال يقدر عليه؛ وذلك ألن من معتقد هؤالء

أو يضل نفسه، وأن اهللا ال يقدر على أن يهدي هذا أو يضل هذا، فيجعلون اهللا تعاىل عاجزاً، وكذلك 
يوجبون على اهللا أن يثيبت املطيع، فيجعلونه حقاً عليه، وتعاىل اهللا عن قوهلم، فإنه تعاىل ليس عليه حق 

اد عليه حق واجب كال وال سعي لديه ضائع إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو ما للعب: لعباده
الكرمي الواسع فهم جيوبون على اهللا أن يثيب هذا، وحيرمون عليه أن يعاقب هذا، وجيعلون هذا مستحقاً 

 على عباده بعمله، وهذا مستحقاً بعمله، وال جيعلون هللا تصرفاً، وال جيعلون له منة، وال جيعلون له فضالً
ال شك أن هذا تصرف يف أفعال اخلالق سبحانه، فألجل ذلك رد عليهم الشارح، وبني أن الظلم . ورمحة

الذي نفاه اهللا تعاىل عن نفسه ليس مبمتنع وال مبستحيل، بل هو مقدور، ولكن اهللا تعاىل ال يفعله؛ لكونه 
: نفسه يف هذه اآليات، فقال تعاىلغري مستحسن، بل هو أمر مستهجن ومستقبح، فألجل ذلك نزه اهللا 

، هذا دليل على أنه قادر على أن يظلم، ولكنه مرته عن ذلك، ]٤٩:الكهف[وال يظْلم ربك أَحدا 
بأن يحمل سيئات مل : أي) ال خياف ظلماً(، ]١١٢:طه[فَال يخاف ظُلْما وال هضما : وكذلك قوله

سنات قد عملها، بل اهللا تعاىل حكم عدل، فال ميكن أن يظلم هذا نقصاً حل: أي) وال هضماً(يعملها، 
فينقصه، أو يظلمه فيزيد يف سيئاته، بل له الفضل عليه، فيضاعف له احلسنات، وميحو عنه السيئات، 

  ومن أوبقته سيئاته فهو املوبق، وال يهلك على اهللا إال

)٣/٣٧١(  

  



  .هالك
   عن الظلمالرد على أهل الكالم يف طريقة ترتيه اهللا

…  
وأيضاً فإن اإلنسان ال خياف املمتنع الذي ال يدخل حتت القدرة حىت يؤمن من ذلك، : [قال رمحه اهللا

ال : وكذا قوله. علم أنه ممكن مقدور عليه) فال خياف: (وإمنا يؤمن مما ميكن، فلما آمنه من الظلم بقوله
 يوا لَدمصتخ٢٨:ق[ت [ا بِظَلَّ: إىل قولها أَنمو بِيدلْعامٍ ل]ا نفي ما ال يقدر عليه وال ]٢٩:ق ِمل يعن ،

فعلى قول هؤالء ليس اهللا . ميكن منه، وإمنا نفى ما هو مقدور عليه ممكن، وهو أن جيزوا بغري أعماهلم
مرتهاً عن شيء من األفعال أصالً، وال مقدساً عن أن يفعله، بل كل ممكن فإنه ال يرته عن فعله، بل فعله 

والقرآن يدل على نقيض هذا ! ، وال حقيقة للفعل السوء، بل ذلك ممتنع، واملمتنع ال حقيقة لهحسن
القول، يف مواضع نزه اهللا نفسه فيها عن فعل ما ال يصلح له وال ينبغي له، فعلم أنه مرته مقدس عن فعل 

يب املذموم، وذلك السوء والفعل املعيب املذموم، كما أنه مرته مقدس عن وصف السوء والوصف املع
، فإنه نزه نفسه عن ]١١٥:املؤمنون[أَفَحِسبتم أَنما خلَقْناكُم عبثًا وأَنكُم إِلَينا ال ترجعونَ : كقوله تعاىل

أَفَنجعلُ الْمسلمني كَالْمجرِمني : خلق اخللق عبثاً، وأنكر على من حسب ذلك، وهذا فعل، وقوله تعاىل
أَم نجعلُ الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات كَالْمفِْسدين في اَألرضِ أَم نجعلُ : ، وقوله تعاىل]٣٥:قلمال[

أَم : وكذا قوله. إنكار منه على من جوز أن يسوي اهللا بني هذا وهذا] ٢٨:ص[الْمتقني كَالْفُجارِ 
وا السحرتاج ينالَّذ ِسبح مهاتممو ماهيحاًء موس اتحاللُوا الصمعوا ونآم ينكَالَّذ ملَهعجأَنْ ن ئَاتي

إنكار على من حسب أنه يفعل هذا، وإخبار أن هذا حكم سيء قبيح، ] ٢١:اجلاثية[ساَء ما يحكُمونَ 
  ة، فإن من عقيدمكل هذا رد على كالم هؤالء املبتدع]. وهو مما يرته الرب عنه

)٣/٣٧٢(  

  

إذاً هم : أن الظلم الذي نزه اهللا نفسه عنه مستحيل، فال ميكن أن حيصل، وعلى موجب كالمهم يقال
إذا كانوا آمنني : ويقال أيضاً. آمنون، ألن املستحيل ممتنع الوقوع، فإذاً ال داعي ألن يؤمنهم من الظلم

، وما اللَّه يرِيد ظُلْما للْعباد ] ٢٩:ق[ا بِظَلَّامٍ للْعبِيد وما أَن: من الظلم فكيف يؤمنهم منه بقوله
فهذا يدل على أنه ممكن، ولو كان ! ؟]١١٢:طه[فَال يخاف ظُلْما وال هضما : ، ويقول]٣١:غافر[

، ولكنه تعاىل شيئاً مستحيالً ملا خافوا منه، وملا أمنهم، فدل على أنه ما نزه نفسه إال عن شيء مقدور له
نزه عنه نفسه؛ ألنه ال يليق؛ وألنه وصف للظلمة الذين يفعلون ما ال يستحسن، فيقصرون ويقتلون 

هؤالء ملوك ظلمة، وهؤالء أمراء ظلمة؛ ألم يبطشون يف الناس بغري : ظلماً، وحيبسون وينتهبون، فيقال
  .حق؛ فلذلك نزه اهللا نفسه عن مثل هذه األفعال



   عند اجلربيةانقالب املوازين
…  

)٣/٣٧٣(  

  

جيوز هللا أن يهلك املتقني، وجيوز له أن : فهم الذين جيعلون هللا الفعل ملا يريد، فيقولون: أما عقيدة اجلربية
يعذب املؤمنني، وجيوز عندهم أن يثيب الكفار، وأن يرفع درجام، جيعلهم يف أعلى عليني وهم كفار 

األتقياء املؤمنني الذين ما عصوه طرفة عني، وأن جيعلهم يف فجار خارجون عن الطاعة، وجيوز أن يعذب 
إم ليس هلم اختيار، وليس هلم أفعال، بل الفعل فعله، : هذا قول اربة، ويقولون! أسفل سافلني

م ، وعلى قوهل]٢٣:األنبياء[ال يسأَلُ عما يفْعلُ وهم يسأَلُونَ : والقول قوله، ويستدلون مبثل قوله تعاىل
إن اهللا تعاىل أعدل من أن يضيع خلقه، ومن األدلة على نقيض : نقول. تكون اخلليقة ليس فيها عدل

أَيحسب اِإلنسانُ أَنْ يترك سدى : األدلة على أنه تعاىل ما خلق اخللق عبثاً، كقول تعاىل: أوالً: قوهلم
أَفَحِسبتم أَنما خلَقْناكُم : وقوله تعاىل! طلمهمالً ال يؤمر وال ينهى، وهذا حسبان با: أي] ٣٦:القيامة[

قد حسبتم ذلك، ولكنكم أخطأمت يف هذا احلسبان، : ، أي]١١٥:املؤمنون[عبثًا وأَنكُم إِلَينا ال ترجعونَ 
رض وما وما خلَقْنا السماَء واَأل: وكقوله تعاىل. فما كان ربكم ليهملكم وال ليترككم مهملني عبثاً

دل على أن من اعتقد أنه ] ٢٧:ص[بينهما باطلًا ذَلك ظَن الَّذين كَفَروا فَويلٌ للَّذين كَفَروا من النارِ 
ومرت بنا األدلة اليت تنفي . خلقهم بغري حكمة، وإمنا خلقهم مهالً وسدى، أنه من الكافرين الضالني

أَم نجعلُ الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات : ل الشر، مثل قوله تعاىلالتسوية بني أهل اخلري وأه
ال جنعلهم سواء، بل تأىب حكمة اهللا : أي] ٢٨:ص[كَالْمفِْسدين في اَألرضِ أَم نجعلُ الْمتقني كَالْفُجارِ 

وكذلك . يف األرض، بل البد أن مييز بينهمأن جيعل املتقني كالفجار، وتأىب أن جيعل املؤمنني كاملفسدين 
  أَفَنجعلُ الْمسلمني: قوله تعاىل

)٣/٣٧٤(  

  

 نيرِمجرم، فاملسلم ]٣٥:القلم[كَالْم؟ ال جيوز، وهذا خالف حكمة اهللا، أن يسوي بني املسلم وبني ا
لَّذين اجترحوا السيئَات أَنْ نجعلَهم أَم حِسب ا: ومثله قول اهللا تعاىل. له الثواب، وارم يستحق العقاب

، هل حسبوا ]٢١:اجلاثية[كَالَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات سواًء محياهم ومماتهم ساَء ما يحكُمونَ 
 جنعلهم  أن-وهم قد اجترحوا السيئات-كيف يعتقدون وحيسبون أن جنعلهم ! ذلك؟ فهذا حسبان باطل

هذا كله من مقتضى . لقد أخطئوا يف هذا احلسبان! ومثل أهل األعمال الصاحلة؟! مثل أهل احلسنات؟



جيوز أن يسوي بني الفاجر وبني املؤمن، : قول األشاعرة أو اربة الذين جيعلون هللا التسوية، ويقولون
ا خلَقْنا السماَء واَألرض وما وم: ، وهو قوله)ص(فلذلك رد عليهم ذه اآليات، وأصرحها آية سورة 

أَم نجعلُ الَّذين آمنوا وعملُوا * بينهما باطلًا ذَلك ظَن الَّذين كَفَروا فَويلٌ للَّذين كَفَروا من النارِ 
ال جنعلهم، بل البد : أي] ٢٨-٢٧:ص[الْفُجارِ الصالحات كَالْمفِْسدين في اَألرضِ أَم نجعلُ الْمتقني كَ

وهؤالء يستحقون .. أن منيز هؤالء، فاهللا تعاىل خلق هؤالء وميزهم، وهؤالء وحكم عليهم بالشقاء
وهؤالء يستحقون اخلذالن والعذاب يف الدنيا، ويف اآلخرة فريق يف اجلنة .. النصر والتمكني يف الدنيا

  .وفريق يف السعري
  ...)لعذم وهو غري ظامل هلم... لو عذب اهللا أهل مساواته: (ديثالكالم على ح

…  

)٣/٣٧٥(  

  

وروى أبو داود ، واحلاكم يف املستدرك من حديث ابن عباس ، وعبادة بن : [قال املؤلف رمحه اهللا
لو أن اهللا عذب أهل مساواته وأهل أرضه، : (الصامت ، وزيد بن ثابت ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

وهذا احلديث مما حيتج به ) . م وهو غري ظامل هلم، ولو رمحهم كانت رمحته خرياً هلم من أعماهلملعذ
وأسعد ! وهلذا قابلوه إما بالتكذيب أو بالتأويل! اجلربية، وأما القدرية فال يتأتى على أصوهلم الفاسدة

ه قدر نعم اهللا على خلقه، الناس به أهل السنة، الذين قابلوه بالتصديق، وعلموا من عظمة اهللا وجالل
وعدم قيام اخللق حبقوق نعمه عليهم، إما عجزاً، وإما جهالً، وإما تفريطاً وإضاعة، وإما تقصرياً يف 

املقدور من الشكر، ولو من بعض الوجوه، فإن حقه على أهل السماوات واألرض أن يطاع فال يعصى، 
إلنابة، والتوكل واخلشية، واملراقبة واخلوف ويذكر فال ينسى، ويشكر فال يكفر، وتكون قوة احلب وا

مجيعها متوجهة إليه ومتعلقة به، حبيث يكون القلب عاكفاً على حمبته وتأليهه، بل على إفراده : والرجاء
وال ريب أن هذا مقدور يف اجلملة، . بذلك، واللسان حمبوساً على ذكره، واجلوارح وقفاً على طاعته

لشح على مراتب ال حيصيها إال اهللا تعاىل، وأكثر املطيعني تشح به ولكن النفوس تشح به، وهي يف ا
! فأين الذي ال تقع منه إرادة تزاحم مراد اهللا وما حيبه منه؟. نفسه من وجه، وإن أتى به من وجه آخر

فلو وضع الرب سبحانه ! ومن ذا الذي مل يصدر منه خالف ما خلق له، ولو يف وقت من األوقات؟
وغاية ما يقدر توبة العبد من ذلك . واته وأرضه لعذم بعدله، ومل يكن ظاملاً هلمعدله على أهل مسا

واعترافه، وقبول التوبة حمض فضله وإحسانه، وإال فلو عذب عبده على جنايته مل يكن ظاملاً، ولو قدر 
 أنه ال يعذب من تاب، وكتب على - مبقتضى فضله ورمحته -أنه تاب منها، لكن أوجب على نفسه 



سه الرمحة، فال يسع اخلالئق إال رمحته وعفوه، وال يبلغ عمل أحد منهم أن ينجو به من النار أو يدخل نف
  اجلنة، كما قال أطوع الناس لربه، وأفضلهم

)٣/٣٧٦(  

  

وال : لن ينجي أحداً منكم عمله، قالوا: (عمالً، وأشدهم تعظيماً لربه وإجالالً صلى اهللا عليه وسلم 
، وسأله الصديق دعاء يدعو به ) وال أنا؛ إال أن يتغمدين اهللا برمحة منه وفضل:  قال!أنت يا رسول اهللا؟
قل اللهم إين ظلمت نفسي ظلماً كثرياً، وال يغفر الذنوب إال أنت، فاغفر يل مغفرة : (يف صالته، فقال

اس بعد الذي هو أفضل الن-، فإذا كان هذا حال الصديق ) من عندك وارمحين، إنك أنت الغفور الرحيم
 فما الظن بسواه؟ بل إمنا صار صديقاً بتوفيته هذا املقام حقه، الذي يتضمن معرفة ربه -األنبياء واملرسلني

فسحقاً وبعداً ملن زعم أن . وحقه وعظمته، وما ينبغي له، وما يستحقه على عبده، ومعرفة تقصريه
فإن مل ! ء هذا اجلهل باهللا وحقه غايةوليس ورا! املخلوق يستغين عن مغفرة ربه، وال يكون به حاجة إليها

يتسع فهمك هلذا؛ فانزل إىل وطأة النعم، وما عليها من احلقوق، ووازن بني شكرها وكفرها، فحينئذ 
هذا الكالم دائر حول هذا ]. تعلم أنه سبحانه لو عذب أهل مساواته وأرضه لعذم وهو غري ظامل هلم

واحتجت به اجلربية، ولكنه حجة ألهل احلق وهم أهل السنة، وهذا احلديث أنكرته املعتزلة، . احلديث
صحيح أن اهللا تعاىل لو عذب أهل مساواته وأهل أرضه لعذم وهو غري ظامل هلم؛ وذلك ألن ما عملوه 
من األعمال فهو بفضله، فهو الذي هداهم، وهو الذي أعطاهم، وهو الذي خوهلم، وهو الذي سخر 

البد أن يعذم على شيء من التقصري، حىت ولو كانوا مؤمنني ومتقني؛ ألن فإذا عذم فإنه : هلم، إذاً
  . ......هذا اإلميان وهذا التقى حمض عطاء اهللا وحمض فضله

  لن يدخل أحد اجلنة بعمله
…  

)٣/٣٧٧(  

  

: أنه جياء برجل قد عمل أعماالً صاحلة أمثال اجلبال، فيقول اهللا: قد ذكرنا أنه ورد يف بعض األحاديث
: فيقول لنعمة البصر. حاسبوه: بل بعملي، فعند ذلك يقول اهللا! يا رب: فيقول. خلوه اجلنة برمحيتأد

فال تكاد أن تترك من حسناته شيئاً، وتبقى نعمة السمع، ونعمة النطق، ونعمة العقل، . خذي حقك
عإِنْ تال ونعمة القوة، ونعمة الشهوة، ونعمة اهلداية، ونعمة اإلهلام، ونعمة الرزق و ةَ اللَّهموا نِعد

فلذلك .  برمحتك-!يا رب-بل : أدخلوه العذاب، فيقول: فعند ذلك يقول] ٣٤:إبراهيم[تحصوها 



، أعمالنا ال تدخلنا اجلنة حىت يرمحنا اهللا ) لن يدخل أحد اجلنة بعمله: (يقول النيب صلى اهللا عليه وسلم
يدخلُ من يشاُء في رحمته والظَّالمني أَعد لَهم :  تعاىلمعها، فيدخل اجلنة برمحته من يشاء، يقول اهللا

وإذا كان العباد مهما عملوا فإم حباجة إىل رمحة اهللا؛ علم أم دائماً ]. ٣١:اإلنسان[عذَابا أَليما 
  .يسألون رم أن يعمهم بواسع رمحته، وهو سبحانه أرحم م من آبائهم وأمهام

   اهللا على نفسه الرمحةكتب
…  

)٣/٣٧٨(  

  

: قد أخرب النيب صلى اهللا عليه وسلم أن رمحة اهللا تعاىل واسعة، يرحم ا عباده فقال صلى اهللا عليه وسلم
خلق اهللا الرمحة مائة جزء، كل جزء طباق ما بني السماء واألرض، فأنزل منها جزءاً واحداً يف األرض، (

ات، وتتراحم الدواب، حىت ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن فمن ذلك اجلزء تتراحم املخلوق
، فهذا معىن كونه كتب )تصيبه، فإذا كان يوم القيامة ضم هذه الرمحة إىل تلك األجزاء فرحم ا عباده

إن رمحيت سبقت غضيب، إن : فهو عنده فوق العرش: (وقال يف الكتاب الذي كتبه. على نفسه الرمحة
الرمحن الرحيم، وأخرب بأنه يرحم من عباده : ، وألجل ذلك كان من أمسائه احلسىن)رمحيت تغلب غضيب

من ال : (، وقال)الرامحون يرمحهم الرمحن، ارمحوا من يف األرض يرمحكم من يف السماء: (الرمحاء، وقال
ا وكل ذلك دليل على أنه تعاىل جيود على من يشاء ويرمحهم، ولكن أعماهلم مهم..) يرحم ال يرحم

: وألجل ذلك ملا نزل قول اهللا تعاىل. كانت، ومهما كثرت، فهي تقل عن أن يستحقوا ا وحدها اجلنة
 هقَاتت قح قُوا اللَّهوا اتنآم ينا الَّذها أَيإنا ال نستطيعها، : استثقلوا هذه اآلية وقالوا] ١٠٢:آل عمران[ي

، ومع ذلك فسر عبد اهللا بن مسعود ]١٦:التغابن[ا اللَّه ما استطَعتم فَاتقُو: حىت أنزل اهللا بياناً هلا قوله
أن يطاع فال يعصى، : تقوى اهللا حق تقاته: فقال] ١٠٢:آل عمران[اتقُوا اللَّه حق تقَاته : قول اهللا تعاىل

  .وأن يذكر فال ينسى، وأن يشكر فال يكفر
  شكر النعمة واحتقار العمل

…  

)٣/٣٧٩(  

  

اإلنسان خملوق لعبادة اهللا، مأمور بأن يشغل كل أعماله، وكل أفكاره، وكل جوارحه، بعبادة اهللا، ف
فنظره جيعله كله عبادة، فال ينظر إال نظر اعتبار، وال ينظر إال نظر رمحة، وال ينظر إال فيما ينفعه، فإذا 



وكذلك مسعه الذي جعله اهللا نظر فيما يضره، أو نظر إىل ما ال حيل له، فقد عصى اهللا ذا النظر، 
مأمور بأن .. واسطة يسمع به األصوات، هو نعمة من اهللا، مأمور بأال يستعمله إال يف الشيء الذي ينفعه

يستمع به الوعظ والعلم واخلري واإلرشادات والتوجيهات والكلمات النافعة، وال يستمع به ما يضره، 
 القهقهة، وال الشيء الباطل، وال يستمع إىل غيبة أو فال يستمع للهو وال للعب، وال يستمع النياح وال

وهكذا نعمة النطق، هذا اللسان . منيمة أو حنوها، إن استمع إىل ذلك فقد كفر هذه النعمة وما شكرها
الذي أنطقه اهللا، وجعله معرباً عن حاجته، البد أنه يستعمله يف الشيء الذي ينفعه، فإذا صانه وحفظه ومل 

 وجعله مستعمالً يف الذكر ويف الشكر ويف االعتبار، ويف األمر باخلري والداللة عليه، ويف يتكلم إال خبري،
النهي عن الشر والتحذير عنه، وكذلك يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر، ويف الشيء الذي ينفع من 

ير في كَثريٍ من ال خ: وحنو ذلك، على حد قول اهللا تعاىل.. ذكر اهللا وما وااله، واإلصالح بني الناس
، فإذا فعل ذلك اعترب ]١١٤:النساء[نجواهم إِلَّا من أَمر بِصدقَة أَو معروف أَو إِصالحٍ بين الناسِ 

وهكذا يقال . شاكراً هلذه النعمة، وإذا تكلم فيما ال يعنيه، أو تكلم مبا ال جيوز له اعترب كافراً هلذه النعمة
ري، العقل الذي من اهللا به على اإلنسان، واستعمله فيما ينفعه، ففكر يف آيات اهللا، وفكر يف يف التفك

وما أشبه ذلك؛ اعترب .. خملوقاته، وتدبر آياته، وتدبر ما بني يديه وما خلفه، وتدبر أول األمر وآخره
ذلك كما إذا جاء شاكراً لذلك، ولكن إذا صرف شيئاً من ذلك فيما يضره، فقد كفر هذه النعمة، و

  تفكريه وتعقله يف أموره الدنيئة، أو يف الكيد

)٣/٣٨٠(  

  

أو ما أشبه ذلك؛ اعترب كافراً .. لإلسالم واملسلمني، أو بتدبري الشئون الدنيوية ونسي األمور الدينية
إىل وهكذا يقال يف نعمة اجلوارح، فاليدان يستعملهما ويبطش ما يف الشيء الذي يقربه . بنعمة العقل

اهللا، والرجالن يسري ما يف الشيء الذي ينفعه، واملأكل واملشرب ال يدخله إال الشيء الذي يفيده 
! فكيف مع ذلك يزكون أنفسهم؟: إذاً. ومعلوم أن الناس يف هذا البد أن يقعوا يف أخطاء. وينفعه

 اعترب ظاملاً هلم؛ وأنه إذا وأن حقاً على اهللا أن يعطيهم؛ وأنه إذا مل يعطهم! ويدعون أم من املقربني؟
ال شك أن : نقول! ؟..وما أشبه ذلك.. عاقبهم وسلط عليهم الفقر والفاقة وحنو ذلك فهو ظلم منه هلم

هذا سوء ظن باهللا تعاىل، وأنه حسن ظن بأنفسهم، واإلنسان عليه أن يرجع إىل نفسه بأن يلومها غاية 
د احملاسبة، فبذلك يكتبه اهللا تعاىل من أهل الرمحة، ومن اللوم، وأن ينسب التقصري إليها، وأن حياسبها أش

أما إذا مل حياسب نفسه، بل اعتقد أنه من احملسنني، وأنه من املتقني، وأنه قد فعل وفعل، . أهل الثواب
وأخذ ميدح نفسه، وأخذ يرفع من شأنه، ويفضل عمله على عمل غريه؛ فإن يف هذا ما يسبب بطالن 

: كان نبينا صلى اهللا عليه وسلم يعترف بأنه ال يدخل اجلنة إال إذا رمحه اهللا بقولهوإذا . عمله ورده عليه



، وكذلك من املالئكة من هم سجود من حني خلقوا إىل )وال أنا؛ إال أن يتغمدين اهللا برمحة منه وفضل(
بنا حنن فكيف . سبحانك ما عبدناك حق عبادتك! يا ربنا: يوم القيامة، وإذا كان يوم القيامة يقولون

والذين قد اتبعنا كثرياً من األهواء، وقد أطعنا النفوس، ومع ذلك ! الذين قد أضعنا الكثري من حياتنا؟
فعلى املسلم أن ! ؟]٣٢:النجم[فَال تزكُّوا أَنفُسكُم هو أَعلَم بِمنِ اتقَى : واهللا تعاىل يقول! نزكي أنفسنا

فيأيت بأسباب الرمحة، ويعتقد بأنه إذا مل تعمه رمحة اهللا فإنه خاسر، يعتقد أن اهللا سبحانه هو أرحم بعباده، 
  ورحمتي وسعت كُلَّ: وأنه جعل للرمحة أهالً، فقال تعاىل

)٣/٣٨١(  

  

إىل آخر ] ١٥٦:األعراف[شيٍء فَسأَكْتبها للَّذين يتقُونَ ويؤتونَ الزكَاةَ والَّذين هم بِآياتنا يؤمنونَ 
اآليات، ذكر أهلها، هؤالء هم أهل الرمحة، فليس كل من متناها حتصل له، إذاً فليس أحد ينجيه عمله 

  .إال برمحة اهللا، ورمحة اهللا هلا أهل، وأسباب الرمحة سهلة ويسرية على من يسرها اهللا عليه
  ]٧٥[شرح العقيدة الطحاوية 

عنهم، ويعملون أعمال الرب املختلفة يقصدون ا وصول مل يزل املسلمون يدعون ملوتاهم ويتصدقون 
  .الثواب إليهم، وهم يف ذلك مستندون إىل األدلة الصحيحة الصرحية من الكتاب والسنة

  عظيم فضل اهللا علينا يوجب علينا شكره
…  

)٣/٣٨٢(  

  

ر نعمه اليت أنعمها أمحد اهللا سبحانه على ما أوالنا من النعم ودفع من النقم، نسأله سبحانه أن يوزعنا شك
علينا وعلى والدينا، وأن يعاملنا بفضله، وال يعاملنا بعدله، فإنه سبحانه هو املنعم بكل أنواع اإلنعام، 

 ا اللَّهاندال أَنْ هلَو يدتهنا لا كُنمفهو الذي أعاننا على ذكره وشكره، وهو الذي هدانا لطاعته و
كل ذلك حمض فضله على .. ه ونعمة، وكذلك اإلعطاء واملنة واإلهلامفاهلداية فضل من]. ٤٣:األعراف[

عباده؛ حىت عبادام هي إهلام منه وتوفيق، فهو الذي أعام ووفقهم وسددهم وقواهم، وجعلهم مطيعني 
 عما له، ولو شاء ألضلهم مجيعاً، ولو شاء هلداهم مجيعاً، وله املشيئة النافذة، وله احلكمة البالغة، ال يسأَلُ

ونعمه على عباده ال حتصى، وأياديه عليهم ال تستقصى، فإذا مسهم ] ٢٣:األنبياء[يفْعلُ وهم يسأَلُونَ 
بالسرور فهو حمض فضله، وإذا مسهم بضر فهو ابتالء منه وامتحان، ويف الصرب على ذلك أجر عظيم، 

ة علي له يف مثلها جيب الشكر إذا كان شكري نعمة اهللا نعم: ولذلك يقول بعضهم يف بيان الشكر



فكيف بلوغ الشكر إال بفضله وإن طالت األيام واتسع العمر إذا مس بالسراء عم سرورها وإن مس 
احلمد هللا، فهذه نعمة أهلمه اهللا وأعانه عليها، فهذه النعمة اليت هي : بالضراء يعقبها األجر فالعبد إذا قال

الشكر هللا، فهذه نعمة أخرى : أشكر اهللا، أو:  فإذا قالاإلهلام حتتاج إىل نعمة أخرى يشكرها ا،
لك احلمد، فهذه نعمة أخرى تستدعي أن يشكرها، ! رب: تستدعي أن يشكر اهللا عليها، فإذا قال

وكذلك إذا ذكر اهللا وكربه وسبحه واستغفره، كل ذلك نعم منه، وكل نعمة فلها حق أن تشكر وال 
 عباده، وله الفضل عليهم، كما مر بنا أنه لو عذب أهل تكفر، وألجل ذلك كانت له النعمة على

مساواته لعذم وهو غري ظامل هلم، ولو رمحهم لكانت رمحته خرياً هلم من أعماهلم؛ وذلك ألنه ال يظلم 
  أحداً، فال يعذم إال على تقصري منهم يف شكر رم، ولو حاسبهم على أعماهلم ولو كانت أمثال

)٣/٣٨٣(  

  

قاوم أصغر نعمة عليهم، سواء كانت نعمة حسية كأمساعهم وعقوهلم وألسنتهم وقوام، أو اجلبال، مل ت
وحنو ذلك، فإنه لو حاسبهم على هذا العطاء .. كهدايتهم وتعليمهم وفطرم احلسنة: نعماً معنوية

با يِسريا فَسوف يحاسب حسا: لعذم، ولذلك يقول النيب صلى اهللا عليه وسلم يف قول اهللا تعاىل
، أن تعرض عليهم أعماهلم دون أن يناقشوا فيها؛ ولذلك )إن ذلك حساب العرض]: (٨:االنشقاق[

من ناقشه اهللا احلساب على دقيق النعم وجليلها، وعلى : ، أي)إن من نوقش احلساب عذِّب: (يقول
ال ال تقوم أمام أصغر نعم دقيق األعمال وجليلها، وصغريها وكبريها، فإا وإن كانت حسناته أمثال اجلب

ومر بنا قول النيب صلى اهللا . اهللا عز وجل عليه، فإذاً البد إذا حاسبهم حساباً شديداً عسرياً أن يعذم
وال أنا؛ إال أن يتغمدين : قال! وال أنت يا رسول اهللا؟: قالوا. لن يدخل أحدكم اجلنة بعمله: (عليه وسلم

اخللق وسيد العاملني، الذي غفر اهللا له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ، هذا وهو سيد )اهللا برمحة منه وفضل
، ومع ذلك أخرب أنه ) أفال أكون عبداً شكوراً: (والذي كان يقوم الليل حىت تفطرت قدماه، ويقول

فنحن أوىل بأن حنتقر أعمالنا، حنن أوىل بأن نظهر فقرنا وفاقتنا، حنن أوىل بأن : إذاً! حباجة إىل رمحة اهللا
نظهر الذل الذي .. نظهر العجز.. نظهر الفاقة.. نظهر الفقر.. صغر أنفسنا، حنن أوىل بأن نظهر الضعفن

حنتاج معه إىل التقوية، والذنوب اليت حنتاج معها إىل املغفرة، والتقصري الذي حنتاج معه إىل العفو، فإذا مل 
نفسنا، ومندحها بكثرة أعمالنا، يتالف عباده بعفوه فإم هالكون، ولذلك ال ينبغي لنا أن نزكي أ

حنن أكثر عمالً، حنن أكثر حسنات من هذا وهذا، حنن الذين عملوا وعملوا، فإن هذه التزكية : ونقول
فَال تزكُّوا أَنفُسكُم : قد تكون سبباً حلبوط العمل وبطالن ثوابه، وألجل ذلك يقول اهللا تعاىل

كم، بل اهللا يزكي من يشاء، فهو الذي ميدح من يشاء ال متدحوها وتفتخروا بأعمال: أي] ٣٢:النجم[
  أو
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من يستحق املدح، وعلى هذا فليحتقر املسلم عمله حىت حيصل له مضاعفة اهللا له، وليطلب من ربه 
  . ......املغفرة، وليدخل عليه من باب الذل واالفتقار، وربنا سبحانه عند املنكسرة قلوم من أجله

  ألموات بسعي األحياءانتفاع ا: مسألة
…  

اتفق أهل السنة أن ). ويف دعاء األحياء وصدقام منفعة لألموات: (قوله: [قال املؤلف رمحه اهللا تعاىل
دعاء : والثاين. ما تسبب إليه امليت يف حياته: أحدمها: األموات ينتفعون من سعي األحياء بأمرين

يما يصل إليه من ثواب احلج، فعن حممد بن والصدقة واحلج على نزاع ف. املسلمني واستغفارهم له
ثواب احلج للمحجوج : أنه إمنا يصل إىل امليت ثواب النفقة، واحلج للحاج، وعند عامة العلماء: احلسن 

فذهب : كالصوم والصالة وقراءة القرآن والذكر: واختلف يف العبادات البدنية. عنه، وهو الصحيح
. واملشهور من مذهب الشافعي و مالك عدم وصوهلا. هلاأبو حنيفة وأمحد ومجهور السلف إىل وصو

وقوهلم مردود . وذهب بعض أهل البدع من أهل الكالم إىل عدم وصول شيء البتة، ال الدعاء وال غريه
، ]٣٩:النجم[وأَنْ لَيس لِإلنسان إِلَّا ما سعى : بالكتاب والسنة، لكنهم استدلوا باملتشابه من قوله تعاىل

لَها ما كَسبت وعلَيها ما اكْتسبت : ، وقوله]٥٤:يس[وال تجزونَ إِلَّا ما كُنتم تعملُونَ : وقوله
إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال : (وقد ثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال]. ٢٨٦:البقرة[

، فأخرب أنه إمنا ينتفع مبا كان تسبب ) بهصدقة جارية، أو ولد صاحل يدعو له، أو علم ينتفع : من ثالث
واستدل املقتصرون على وصول العبادات . فيه يف احلياة، وما مل يكن تسبب فيه يف احلياة فهو منقطع عنه

اليت ال تدخلها النيابة حبال، كاإلسالم والصالة والصوم وقراءة القرآن، وأنه خيتص ثواا بفاعله ال 
 مبا روى النسائي -ال يفعله أحد عن أحد، وال ينوب فيه عن فاعله غريهيتعداه، كما أنه يف احلياة 

  :بسنده، عن ابن عباس ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، أنه قال
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)]. ال يصلي أحد عن أحد، وال يصوم أحد عن أحد، ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مداً من حنطة(
ما يتعلق بالقضاء والقدر وما أشبهه، أتى الطحاوي رمحه اهللا هذا موضوع آخر، بعدما انتهى الكالم على 
هل ينتفع األموات بشيء من أعمال األحياء أم ال؟ : ذه العبارة رداً على بعض املبتدعة، يف مسألة

صحيح أن األموات قد طويت صحف أعماهلم، وقد ختم عليها، فال يستطيعون زيادة يف احلسنات، وال 
لك ألم أوا حيام، ودخلوا يف عامل الربزخ الذي هو أول منازل اآلخرة، نقصاً من السيئات؛ وذ



  . ......فكأنه ختم على أعماهلم، ولكن األحياء قد يهدون إليهم بعض األعمال
  انتفاع األموات بدعاء األحياء ومبا تسببوا به من أعمال

…  
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 أعماالً بدنية، أو أعماالً قولية، أو أعماالً مالية، هذه األعمال اليت يهديها إليهم األحياء إما أن تكون
كالصدقات، : وما أشبهها، واألعمال املالية.. كالصالة، والصوم، والطواف: فاألعمال البدنية

. وما أشبهها.. كالدعاء، والذكر، واالستغفار: وما أشبهها، واألعمال القولية.. والنفقات، واألضاحي
والَّذين جاُءوا من بعدهم يقُولُونَ ربنا اغْفر لَنا : األحياء هلم، قال اهللا تعاىلوال شك أم ينتفعون بدعاء 

 انا بِاِإلميقُونبس ينا الَّذانِنوإِخلذا للذين سبقونا باإلميان ولو مل نعرفهم، ولو ]١٠:احلشر[و حنن ندعو ،
وف السنني، فدل ذلك على أنه مشروع، وأنه ينفعهم، وسيأتينا كان بيننا وبينهم مائة سنة أو مئات أو أل

أم ينتفعون بالصالة عليهم، فالصالة على امليت هي أول شيء يزود به امليت، ولو مل يكن له أجر ونفع 
كذلك األعمال اليت كانوا سبباً فيها، . فيها مل تشرع، إذاً هذا من الذي ينتفعون به، وهو الدعاء هلم

: جرها، فإذا تصدق أحدهم بصدقة، واستمرت تلك الصدقة، فإن األجر مستمر، وذلك مثليبقى هلم أ
األحباس واألوقاف اليت ينتفع ا، فهذه يصل أجرهم إليهم، وهكذا البيوت اليت ينتفع ا كاملساجد، 

جد، وهكذا فإذا بىن مسجداً فإنه يأتيه أجره ولو بعد موته مبائة سنة أو أكثر، ما دام يصلى يف هذا املس
 جيري عليه أجره، وهو معىن -أيضاً-إذا بىن مدرسة لتحفيظ القرآن، أو لطلب العلم النافع؛ فإن ذلك 

-وكذلك غالت األوقاف، فإذا جعل غلة هذا الوقف يف صدقات أو يف جهاد ). صدقة جارية: (قوله
ليه أجرها بعد موته،  كان ذلك من النفقة النافعة اليت يأيت إ-يف أسلحة للمجاهدين وحنوهم: يعين

وكذلك إذا كان قد ورث علماً ينتفع به، إذا ألف كتباً كتبها، وجعل فيها علوماً نافعة، فإنه ما دام يقرأ 
فكتب : وهكذا إذا نشر علماً. فيها، ويدعى ملن ألفها وكتبها، فال شك أن ذلك مما يستمر أجره عليها

  عليها ونشرها،أو طبع مصاحف ونشرها، أو كتب علم طبعها وأنفق 
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وصارن ينتفع ا وتقرأ، ويدعى ملن نشرها، ال شك أن ذلك من النفقات املالية اليت يستمر أجرها له 
وكذلك كل إنسان كان متسبباً يف عمل من األعمال النافعة، ذكروا من ذلك األحباس اليت . بعد موته

لسبيل وحنوهم، وحفر اآلبار اليت ينتفع ا املارة يف الطرق ينتفع ا، كاملياه اليت يشرب منها أبناء ا



 إذا -مثالً-وحنوهم، وإجراء األار، وإصالح الطرق اليت مير ا املسلمون وينتفعون ا، وإضاءا 
كل ذلك من األعمال اخلريية اليت ... احتاجت إىل إضاءة وتنوير، وجعل املرافق فيها كاملياه وما ينتفع به

وهكذا إذا جعل غلته يف جتهيز األموات، وحفر القبور، وحتنيط امليت . اً كان له أجرإذا فعلها احتساب
وتغسيله، وقيمة األكفان وما أشبهها، فإن ذلك من األعمال الصاحلة، فيستمر له أجر ذلك ولو بعد 

  .موته بعشرات السنني؛ وذلك ألن هذا مما أنفق فيه
  )ال يصومن أحد عن أحد: (معىن حديث

…  
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ال يصومن أحد عن أحد، وال : (أما األعمال البدنية فقد اختلف فيها، وقد تقدم احلديث الذي قال فيه
، ولكن ذلك حممول على األحياء، فاألحياء القادرون ال جيوز ألحدهم أن ينوب ) يصلي أحد عن أحد

 تتعلق ببدنك، فال صل عين الظهر أو العصر، أو حنو ذلك؛ ألن هذه العبادة: عن أحد، فال تقل لولدك
طف عين طواف اإلفاضة، : ينوب فيها عنك أحد، وكذلك لو أحرمت بنفسك فال تقل لولدك أو لعبدك

أو قف عين بعرفة أو حنو ذلك، فإن هذا عمل بدين ال يقوم فيه أحد عن أحد، وكذلك إذا كنت قادراً 
ألنه ال جيوز التوكيل يف .. صم عين هذا اليوم من رمضان، أو صم عين هذا الشهر: -مثالً-فال تقل 

مثل هذه األعمال؛ ألا متعلقة بالبدن؛ وألن احلكمة فيها أن خيضع ذلك العامل ببدنه، وأن يشعر بذله 
احلكمة يف شرعية الصالة أن خيضع : فإذاً. واستضعافه بني يدي ربه، فإذا كان املتذلل غريه مل يتأثر بذلك

ر إذا تواضع غريه، بل ذلك التواضع حيصل للمتواضع، وال املصلي وخيشع ويتواضع، وال حيصل له أج
أهديت صاليت لك، مل جيز؛ وذلك ألنه البد أن يكون عمله من نفسه، وكذلك : ولو قال. حيصل له

احلكمة من الصيام حصول أمل اجلوع واجلهد والظمأ، والصرب على ذلك، أما إذا كان يأكل ويشرب 
ملصلحة اليت هي تأثره ذا الصيام، فيكون أجر الصيام ملن صامه ال ويتمتع، والذي صام غريه، مل حتصل ا

  .له، وإن كان يف ذلك استثناء كما سيأيت
  الدليل على انتفاع امليت بغري ما تسبب فيه

…  
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الكتاب، والسنة، واإلمجاع، والقياس : والدليل على انتفاع امليت بغري ما تسبب فيه: [قال رمحه اهللا
والَّذين جاُءوا من بعدهم يقُولُونَ ربنا اغْفر لَنا وِإلخوانِنا الَّذين : فقال تعاىل: ما الكتابأ. الصحيح

 انا بِاِإلميقُونبفأثىن عليهم باستغفارهم للمؤمنني قبلهم، فدل على انتفاعهم باستغفار ]١٠:احلشر[س ،
دعاء إمجاع األمة على الدعاء له يف صالة اجلنازة، واألدعية اليت وقد دل على انتفاع امليت بال. األحياء

وردت ا السنة يف صالة اجلنازة مستفيضة، وكذا الدعاء له بعد الدفن، ففي سنن أيب داود ، من 
كان النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا فرغ من دفن امليت : حديث عثمان بن عفان رضي اهللا عنه، قال

وكذلك الدعاء هلم عند ) . تغفروا ألخيكم، واسألوا له التثبيت، فإنه اآلن يسألاس: (وقف عليه فقال
كان رسول اهللا صلى اهللا : زيارة قبورهم، كما يف صحيح مسلم ، من حديث بريدة بن احلصيب ، قال

، السالم عليكم أهل الديار من املؤمنني واملسلمني: (عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إىل املقابر أن يقولوا
 عن عائشة رضي -أيضاً-ويف صحيح مسلم ) وإنا إن شاء اهللا بكم الحقون، نسأل اهللا لنا ولكم العافية

السالم : قويل: كيف أقول إذا استغفرت ألهل القبور؟ قال: سألت النيب صلى اهللا عليه وسلم: (اهللا عنها
نكم واملستأخرين، وإنا إن شاء اهللا على أهل الديار من املؤمنني واملسلمني، ويرحم اهللا املستقدمني منا وم

أن رجالً أتى : (ففي الصحيحني عن عائشة رضي اهللا عنها: وأما وصول ثواب الصدقة) . بكم الحقون
إن أمي افتلتت نفسها، ومل توصِ، وأظنها لو تكلمت ! يا رسول اهللا: النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقال

ويف صحيح البخاري عن عبد اهللا بن عباس رضي  . )نعم: تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال
يا : أن سعد بن عبادة توفيت أمه وهو غائب عنها، فأتى النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقال: (اهللا عنهما
  .نعم: إن أمي توفيت وأنا غائب عنها، فهل ينفعها إن تصدقت عنها؟ قال! رسول اهللا
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وأما وصول ثواب . وأمثال ذلك كثرية يف السنة) ..  صدقة عنهافإين أشهدك أن حائطي املخراف: قال
من مات : (ففي الصحيحني عن عائشة رضي اهللا عنها، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: الصوم

وله نظائر يف الصحيح، ولكن أبو حنيفة رمحه اهللا قال باإلطعام عن امليت ) وعليه صيام صام عنه وليه
وأما وصول . ديث ابن عباس املتقدم، والكالم على ذلك معروف يف كتب الفروعدون الصيام عنه، حل

أن امرأة من جهينة جاءت اىل النيب : (ففي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي اهللا عنهما: ثواب احلج
نعم، حجي : إن أمي نذرت أن حتج فماتت قبل أن حتج، أفأحج عنها؟ قال: صلى اهللا عليه وسلم، فقالت

فاقضوا الذي هللا، فإن اهللا أحق : قال. نعم: أرأيت لو كان على أمك دين، أكنت قاضيته؟ قالتعنها، 
وأمجع املسلمون على أن قضاء الدين يسقطه من ذمة امليت، ولو كان من . ونظائره أيضاً كثرية) بالوفاء

يت، فلما أجنيب، ومن غري تركته، فقد دل على ذلك حديث أيب قتادة ، حيث ضمن الدينارين عن امل



، وكل ذلك جار على قواعد الشرع، ) اآلن بردت عليه جلدته: (قضامها قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
وهو حمض القياس، فإن الثواب حق العامل، فإذا وهبه ألخيه املسلم مل يمنع من ذلك، كما مل يمنع من 

وصول ثواب الصوم على وصول ثواب وقد نبه الشارع ب. هبة ماله يف حياته، وإبرائه له منه بعد وفاته
أن الصوم كف النفس عن املفطرات بالنية، وقد نص : القراءة وحنوها من العبادات البدنية، يوضحه

هذه أدلة ملن قال بأنه ينتفع ]. الشارع على وصول ثوابه إىل امليت، فكيف بالقراءة اليت هي عمل ونية؟
باألقوال كالذكر إذا أهدي له، وكذلك االستغفار له امليت بأعمال احلي اليت يهديها له، وانتفاعه 

والدعاء وما أشبه ذلك، دليله األحاديث اليت حتث على االستغفار لألموات والدعاء هلم؛ وذلك ألن 
آمني، : دعوة املسلم ألخيه بظهر الغيب مستجابة، وقد ورد أنه إذا دعوت ألخيك الغائب يقول امللك

  وكذلك.  دعوت له حياً أو ميتاًولك مبثل، وسواء كان ذلك الذي
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أخرب اهللا تعاىل بأن املالئكة تستغفر للمؤمنني، فدل على أم ينتفعون بأعمال غريهم؛ وذلك ألن هذا 
  .العمل الذي يهدى إليهم يعترب تربعاً من ذلك العامل

  )وأن ليس لإلنسان إال ما سعى: (مناقشة املانعني يف معىن آية
…  

وأَنْ لَيس لِإلنسان إِلَّا ما سعى : ون من املبتدعة، بقول اهللا تعاىل يف سورة النجماستدل املانع
، وكثرياً ما يستدل ذه اآلية بعض املتأخرين، الذين مينعون من اإلهداء إىل األموات، ]٣٩:النجم[

ال : ا فيها امللكية، أيوال شك أن اآلية إمن. أو حنو ذلك.. ومينعون األضحية عنهم، ومينعون القراءة هلم
ميلك اإلنسان إال سعيه، أما سعي غريه فال يقدر عليه، فال يقدر امليت أن يأخذ من أعمال أوالده، وال 

ولعل هذا يف الدار اآلخرة، فقد ورد يف تفسري قول . يقدر أن يأخذ من أعمال زوجاته، ولو كانوا حيبونه
لكُلِّ امرِئٍ منهم يومئذ شأْنٌ يغنِيه * وصاحبته وبنِيه * وأُمه وأَبِيه * أَخيه يوم يفر الْمرُء من : اهللا تعاىل

أنا خري أب لك، أنا الذي أعطيتك، أنا الذي ! يا بين: أنه يلقى الرجل ولده فيقول] ٣٧-٣٤:عبس[
 حسنة أو حسنات ليثقل ا ميزاين، إين حباجة إىل: فيقول! صدقت ونعم األب: فيقول. نفعتك وربيتك
ويأيت إىل زوجته، فيذكرها صحبته، ! نفسي.. وأنا حباجة إىل ما أنت حباجة إليه، نفسي: فيقول االبن

وهكذا، ففي الدار .. أريدها لنفسي، أخشى أن خيف ميزاين: فيسأهلا حسنة أو حسنات، فتمتنع وتقول
نيا فال مانع من أن يهدي احلي للميت، ومن أن يعطيه، ومن اآلخرة ال ينتفع أحد إال بعمله، وأما يف الد

  .أن يتصدق عنه ويدعو له، ال مانع من ذلك؛ حيث إنه تربع بذلك



  الصالة على اجلنازة دليل على انتفاع امليت بعمل احلي
…  

)٣/٣٩٢(  

  

د صحيح، أن الدعاء يف الصالة عليه، ففي سنن أيب داود بسن: وتقدمت األدلة يف الدعاء للميت، فمنها
ادعوا له وأنتم : أي) إذا صليتم على امليت فأخلصوا له الدعاء: (النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
أنه صلى اهللا عليه : (ويف صحيح مسلم وغريه حديث عوف بن مالك . صادقون بالدعوات اجلامعة

عافه واعف اللهم اغفر له وارمحه، و: فحفظت من دعائه قوله: وسلم صلى على ميت، يقول عوف 
عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله باملاء والثلج والربد، ونقه من اخلطايا كما ينقى الثوب األبيض 

حىت متنيت أن أكون أنا : يقول عوف . من الدنس، وأبدله داراً خرياً من داره، وأهالً خرياً من أهله
م منه ألمته أن يدعوا مبثل هذه الدعوة وإن ، وهذا تعلي) ذلك امليت؛ لدعاء النيب صلى اهللا عليه وسلم له

مل تكن معينة خمصصة، بل يدعون ا ومبا مياثلها، ولو كان ذلك ال ينفع امليت مل تشرع هذه الصالة اليت 
وكذلك بعد املوت وبعد الدفن، فقد جاء أنه صلى اهللا عليه وسلم كان يأمر أصحابه . هي صالة اجلنازة

اللهم ثبته بالقول الثابت يف احلياة الدنيا ويف : ، فيقولون)إنه اآلن يسأل: (لأن يسألوا له التثبيت، ويقو
  .اآلخرة، أو اللهم ثبته عند اللقاء، وما أشبه ذلك، فدل على أنه ينتفع بذلك

  دعاء زيارة املقابر دليل على انتفاع امليت بعمل احلي
…  

)٣/٣٩٣(  

  

ر، وأنه صلى اهللا عليه وسلم كان يعلم أصحابه إذا كذلك ما ورد من الدعاء لألموات عند زيارة املقاب
السالم عليكم أهل الديار من املؤمنني : (زاروا القبور أن يسلموا عليهم والسالم دعاء، يقولون

واملسلمني، وإنا إن شاء اهللا بكم الحقون، نسأل اهللا لنا ولكم العافية، اللهم ال حترمنا أجرهم، وال تفتنا 
، فهذا دعاء هلم باملغفرة، ودعاء هلم بالعافية، فدل على أم ينتفعون بذلك، ) مبعدهم، واغفر لنا وهل
وال شك أنه يأتيهم من دعوات األحياء حسنات كثرية ينتفعون ا، وتزداد ا . وأم حمتاجون إليه

 حسنام، والقصص يف ذلك كثرية مشهورة، أشار إليها كثري من العلماء، ومن أراد االطالع والتوسع
فليقرأ كتاب الروح البن القيم رمحه اهللا، فإنه استوىف ما يتعلق ذه املسائل، ولعل الشارح خلص هذا 

  .أهوال القبور يف أحوال أهلها إىل النشور: منه، وكذلك لتلميذه ابن رجب كتابه الذي مساه



  الكالم على انتفاع امليت بأعمال احلي البدنية
…  

)٣/٣٩٤(  

  

يتعلق باألعمال البدنية اليت يعملها احلي عن امليت كالصيام، وفيه خالف، فذهب وأيضاً ما تقدم فيما 
 إىل أنه ال يصوم عنه إال النذر، فال يصوم عنه أيام رمضان؛ وذلك ألن -يف املشهور عنه-اإلمام أمحد 
مث -م نع: إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ قال! يا رسول اهللا: أن امرأة قالت(يف احلديث 

فشبه الصوم الذي عليها ) لو كان على أمك دين فقضيته، أجيزئ ذلك؟:  وقال-شبه ذلك بالدين
بالدين، وملا ذكر يف احلديث صوم النذر خصه أمحد بالنذر ، ومنع صيام الفرض، واستدل باحلديث 

 احلديث وقد عرفنا أن هذا). ال يصلي أحد عن أحد، وال يصوم أحد عن أحد: (الذي تقدم، وهو قوله
ال يصوم حي عن حي، وال يصلي حي عن حي، فأما األموات فقد صح لنا : حممول على األحياء، مبعىن
، ومل خيص ) من مات وعليه صيام صام عنه وليه: ( حديث عائشة وفيه-أيضاً-هذا احلديث، وصح لنا 

ذا أطعموا عنه ذلك بنذر وال بفرض، فدل على أنه من املشروع أن يصام عنه القضاء وحنو ذلك، وإ
: أن تصوم يوماً نفالً، وتقول: وأما النفل عنه. أجزأ ذلك، سواء كان الصوم الذي عليه فرضاً أو نذراً

أو حنو ذلك، فهذا حمل خالف أيضاً، ولعل القياس يدل على .. اللهم اجعل ثوابه لوالدي أو لوالديت
أنت : صول األجر إليه، وأيضاًجوازه، وذلك أنه إذا سقط عنه الفرض بتطوعك عنه، فمعىن ذلك و

! مأجور على صيام التطوع، فإذا أهديت أجرك لقريبك تطوعاً واختياراً، فما املانع أن يكون أجره له؟
  .إذا أهدى صالة له، وإن مل يكن ذلك مشهوراً: وكذلك يقال يف الصالة. هذا بالنسبة إىل الصيام

  وصول الصدقة واحلج وانتفاع امليت ا
…  

)٣/٣٩٥(  

  

وأما الصدقات فال شك يف وصوهلا، فإن كانت من امليت فهي األحباس اليت يوصي ا، وإن كانت تربعاً 
من احلي فال شك يف أنه يصله أجرها، فإذا تصدقت عنه صدقة خاصة كالصدقة يف وقت األضحية اليت 

ود ينتفع تسمى األضحية، وكذلك الصدقة يف رمضان بطعام أو بلحم أو بكسوة على مستحق، أو بنق
. ا، وجعلت أجرها ألخيك أو ألبيك، فإنه ينتفع بذلك ويصل إليه األجره، وكذلك كل األعمال املالية

عمل بدين، وعمل مايل، فالبدين : أما العمل الذي يتكون من املال والعمل كاحلج؛ فإنه يتركب من أمرين



وما أشبه ذلك، أما العمل املايل .. ههو ركوب هذا احلاج، وتعبه يف سفره، وإحرامه وطوافه ووقوفه ورمي
.. ومنها أجرة الركوب، وكذلك نفقته يف ذهابه وإيابه، وكذلك ذبيحته اليت يذحبها كفدية: فهو نفقاته

فإن كان هذا املال من امليت أو من تركته فإن أعمال هذا العامل تكون لذلك امليت، . هذه أعمال مالية
 إىل تلك املشاعر، فكأنه كان عاجزاً عن أن يصل إىل مكة لقلة حيث إن هذا املال هو الذي وصل بسببه

وما أشبه .. املال، فلما أخذ هذا املال قوي، فدفع منه األجرة، ودفع منه النفقة، ودفع منه األضحية
تصح االستنابة : ذلك، فكان ذلك متسبباً عن هذا املال، فكان أجره لصاحب املال، فألجل ذلك يقولون

إن الذي : ونقول تعليقاً على هذا. ر للمحجوج عنه الذي دفع املال، والناس على هذايف احلج، واألج
حيج بدالً عن غريه مبال يأخذه ال جيوز له ذلك إال إذا كان عاجزاً عن احلج مباله، كالفقري الذي ال 
املناسك، يستطيع الوصول إىل مكة لفقره، فيأخذ هذا املال لينفق منه حىت يصل إىل املشاعر ويؤدي تلك 

  .فهذا هو الذي يؤجر على حجه، ويكون األجر األصلي لصاحب املال
  ]٧٦[شرح العقيدة الطحاوية 

خيتلف العلماء يف جواز أخذ األجرة على تعليم القرآن كما خيتلفون يف جواز إهداء ثواب قراءة القرآن 
لك ما سيعرفه القارئ يف للميت، لكنهم ال خيتلفون يف املنع من أخذ األجرة على القراءة للميت، وذ

  .هذه املادة

)٣/٣٩٦(  

  

  دعاء األحياء وصدقام تنفع األموات
…  

تتعرض كتب العقيدة لكل شيء فيه خالف مع املبتدعة، ولو كان من الفروع، ولو كان املخالف فيه 
لها خمالفاً لنص ظاهر، أو كان املخالفون فيه قليلني، ومن ذلك مسألة وصول ثواب األعمال اليت يعم

وقد ورد ما يدل على وصول بعض األعمال، وخصها بعضهم مبا تسبب فيه . األحياء إىل األموات
صدقة جارية، أو علم : إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالث: (امليت، كقوله صلى اهللا عليه وسلم
قفها يف حياته لينتفع األوقاف واألحباس اليت و: فالصدقة اجلارية هي) . ينتفع به، أو ولد صاحل يدعو له

ا كبناء املساجد واملدارس، وكذا الصدقات اليت هي غالت كوقف مثار النخيل على الضعفاء، وكوقف 
فهو : وأما العلم الذي ينتفع به. وما أشبه ذلك.. غالت البيوت وحنوها على اجلهاد، أو على احلج

وأما . ها عنه، فإنه ما دام ينتفع ا يأتيه أجرالكتب اليت كتبها وألفها، وكذلك العلوم اليت علمها من ينقل
وأصل الدعاء هو سؤال اهللا . فيعم الذكر واألنثى من ذريته وذرية ذريته الذين يدعون له: الولد الصاحل

واألحياء يدعون . وحنو ذلك.. للميت مغفرة ورمحة وجنة وثواباً، وختفيف حساب ومغفرة ذنب



م على اجلنازة عندما يقدم امليت بني يدي املصلني، فيدعون له لألموات، وأول ما يدعون هلم يف صال
باملغفرة والرمحة، وبإدخاله اجلنة، وبتكفري اخلطايا وما أشبه ذلك، وال شك أنه ينتفع بذلك؛ ألن هذا من 

فاتفقوا على أن من تربع بصدقة عن ميته وصله أجرها، سواء كانت الصدقة : وأما بقية األعمال. السنة
، )صدقة جارية: ( أو طعاماً أو حلماً أو حنو ذلك من الصدقات، وهي داخلة يف قوله-نقوداً: يعين-عيناً 

تربعوا : فهذه الصدقة تعم ما إذا كان امليت هو الذي سبل تلك الصدقة، أو تصدق ا عنه ذريته، يعين
م، ويعم ذلك األضاحي مبال يتصدق بغلته فينتفع هو بتلك الصدقة اليت تصدقوا ا وجعلوا أجرها مليته

  فال: وأما الصدقات األخرى. إذا أوصى ا، أو ذحبت عنه وجعل أجرها له؛ فإا من مجلة الصدقات

)٣/٣٩٧(  

  

شك أنه يصله أجرها، فإذا تصدق عنه ولده أو قريبه صدقة على فقري، أو على مسكني، أو على ابن 
ذلك إذا أطعم طعاماً أو كسا كسوة أو حنو سبيل، أو على ذي حاجة من قريب أو بعيد؛ نفعه ذلك، وك

ذلك، ونوى أجرها مليته؛ نفعه ذلك؛ ألن هذا كله من الصدقات اليت إذا تربع ا ونوى أجرها للميت 
ويدخل يف ذلك الصدقات اليت يتربع ا غري أقاربه، فلو تصدق عنه أحد . وصل أجرها مبجرد النية

بة له ألنه نفع اإلسالم واملسلمني مثالً، فأراد أن يتصدق عنه؛ وليس من أقاربه، بل إلحسان إليه، أو حمل
وال شك أن أجر الدعاء يصل إىل األموات، وقد علم النيب صلى اهللا عليه وسلم أمته الصالة . نفعه ذلك

إىل ..) اللهم اغفر له وارمحه، وعافه واعف عنه، وأكرم نزله: (على امليت، وأن يقولوا يف الصالة عليه
اللهم اغفر : (اء، وكذلك فعل ذلك بنفسه، فدعا مبثل هذا الدعاء اخلاص على اجلنازة، كقولهآخر الدع
ولوال أنه ينتفع بذلك ملا شرع . إىل آخره..) اللهم اغفر حلينا وميتنا: (، والدعاء العام كقوله)له وارمحه

اروا القبور أن يدعوا وكذلك علم النيب صلى اهللا عليه وسلم الصحابة إذا ز. هذا الدعاء له بعد موته
السالم عليكم أهل الديار من املؤمنني واملسلمني، وإنا إن شاء اهللا بكم الحقون، نسأل اهللا لنا : (بقوهلم

: ، والسالم دعاء، فإذا قال) ولكم العافية، اللهم ال حترمنا أجرهم، وال تفتنا بعدهم، واغفر لنا وهلم
نسأل : (وكذلك قوله. عذاب والسالمة من اآلفات وحنوهاالسالم عليكم، فقد دعا هلم بالسالمة من ال

دعاء هلم باملغفرة، وكل ) واغفر لنا وهلم: (هذا دعاء هلم بالعافية، وكذلك قوله) اهللا لنا ولكم العافية
ذلك دليل على أنه يصلهم الدعاء؛ وذلك ألنه سؤال من اهللا، يسأل العبد ربه أن يرحم هذا امليت وأن 

 تعاىل إذا استجاب هذا الدعاء وصل أجره ووصل أثره إىل ذلك امليت، وانتفع ذا يتجاوز عنه، فاهللا
: الدعاء واستفاد منه، فكان للميت أجر، وللحي الداعي أجر، كما إذا دعا للغائب، يقول يف احلديث

  إن املسلم إذا(

)٣/٣٩٨(  



  

وكذلك بقية األعمال ولو . ميتفكذلك الدعاء لل). آمني؛ ولك مبثل: دعا ألخيه املسلم فإن ملكاً يقول
كانت بدنية فالراجح أنه يصله أجرها، وقد تستثىن من ذلك بعض األشياء اليت يكون العمل فيها غري 

  . ......خالص هللا
  ال تعطى األجرة ملن قصد حبجه املال

…  
إعطاء يكثر التساهل يف : وننبه إىل مسألة احلج عن الغري، هل يصل احملجوج عنه األجر أم ال؟ نقول

خيتلف : اإلنسان أجرة على أن حيج، فهل يصل الثواب إىل ذلك احملجوج عنه أم ال يصل إليه؟ اجلواب
إن كان قصده املال فال حج : ذلك باختالف حالة احلاج الذي أخذ هذا املال ليحج به، فننظر يف حالته

يأخذ هذا املال ليتاجر وكيف يكون قصده املال؟ إذا كان يريد أن . له، وإن كان قصده احلج فله حج
به، أو ليتملكه وينفقه يف أموره اخلاصة، ال أنه يريده لينفقه يف احلج حىت يتيسر له احلج، فالذي يقصد 

أنا عاجز عن احلج، عاجز عن تكلف السفر والنفقة وأجرة الركوب، وأحب : بأخذه املال احلج، ويقول
الرمحة، وأن ترتل علي املغفرة معهم، وأن أكون أن أحج، وأمتىن أن أقف مع احلجاج، وأن تعمين معهم 

ممن يباهي اهللا م املالئكة، وأتذلل هللا تعاىل بإظهار االفتقار، وبإظهار الضعف بني يديه؛ ولكن يعوقين 
املال، فال أجد كفاية ذهايب وإيايب، وال أجد يف مايل ما أمتتع به إىل أن أصل إىل تلك املشاعر؛ وذلك 

ا آخذ هذا املال وأنفق منه، أو أعطي منه ولدي أو أهلي ما يكفيهم مدة غيبيت، حيث لفقري وفاقيت، فأن
إين أنشغل عنهم ذا السبب، وقد كنت أكفيهم بكسيب، وأما اآلن فقد غبت عنهم، فأنا آخذ هذا املال 

 آخذ ألنفق منه عليهم، وألنفق منه على نفسي، وألدفع منه أجرة الركوب، وال أجعل الباقي زيادة، وال
فمثل هذا يقبل حجه، ويكون له أجر على حجه، ويكون للمحجوج عنه أجر احلجة . إال قدر الكفاية
أما إذا كان قادراً على أن حيج مباله، وليس له رغبة يف احلج، ولكن ما أراد إال أن يأخذ . اليت حجها عنه

  هذا املال ليزيد به ماله إن كان له مال، ومل يكن من الذين يشتاقون

)٣/٣٩٩(  

  

إىل احلج، ومل يكن من الذين حيبون أن يقفوا يف املشاعر، ويتمنون أن يشاركوا يف تلك املناسك، ال مهة 
 يكفيه مدة ذهابه وإيابه ألفان، -مثالً-له يف ذلك، إمنا مهته هذا املال الذي بذل له، والذي أخذه، فتراه 

عطي أربعة آالف، فالن يدفع مثانية آالف فالن يعطي مخسة آالف، فالن ي: ولكنه يطلب أكثر، ويقول
أو حنو ذلك؛ فكأنه واحلال هذه ما حج إال ألجل الدنيا وألجل هذا املال، فيدخل فيمن يريد الدنيا بعمل 

تعس عبد الدنيار، تعس : (اآلخرة، ويدخل فيمن يعبد الدنيا، ويدخل يف قول النيب صلى اهللا عليه وسلم



املال؛ حيث إنه عمل عمالً صاحلاً يبتغى به وجه اهللا، ومل يعمله إال ألجل أنه عبد هلذا : أي) عبد الدرهم
هذا الكسب وهذا املال، فمثل هذا لو أعطيته ولو عشرة آالف أو مثانية آالف فأجر حجته ناقص؛ ألنه 

ف إِلَيهِم أَعمالَهم فيها من كَانَ يرِيد الْحياةَ الدنيا وزِينتها نو: يدخل يف الذين ذمهم اهللا بقوله تعاىل
ومن كَانَ يرِيد حرثَ الدنيا نؤته منها وما لَه في اآلخرة من نصيبٍ : ، وقوله]١٥:هود[
ماذا تريد من هذه احلجة؟ أتريد : فيتفطن ملن يدفع أجرة احلج، ويسأل ذلك احلاج] . ٢٠:الشورى[

 كنت تريد احلج مشتاقاً إليه ولكنك عاجز؛ فلك أجر، أما إذا كنت ال تريد احلج املال أم تريد احلج؟ إن
وال رغبة لك إال يف املال؛ فال حج لك وال أجر لك، ولو أعطيتك ماالً كثرياً فلن يكون هناك أجر هلذه 

 زيادة احلجة، فخري يل أن أتصدق على الضعفاء واملساكني فإنه أوىل من أن أعطي املال هذا الذي جيعله
ولكن إذا كان هذا الذي يريد أن حيج من الفقراء، ونويت بإعطائه الصدقة . أو حنو ذلك.. يف رأس ماله

عليه؛ لكونه مسكيناً وفقرياً، ونويت بالزيادة أا بأجرها، وأا صدقة عليه؛ لكونه من الذين حتل هلم 
لو كانت نيته املال لكونه حباجة إىل : الصدقة؛ فلك أجر على هذه النية، ولو كانت نيته غري احلج، يعين

  املال، فأنت إذا نويت أا صدقة،

)٣/٤٠٠(  

  

وأنه إذا حج فرمبا ينتفع امليت حبجته، فإذا كان قصده املال وهو من أهل االستحقاق كان للميت أجر 
  .الصدقة، فينتفع امليت، سواء كان أجر صدقة أو أجر حجة، ويقال كذلك يف بقية األعمال

  ب على أدلة املانعني من وصول ثواب األعمال إىل األمواتاجلوا
…  

وأَنْ لَيس لِإلنسان إِلَّا ما سعى : واجلواب عما استدلوا به من قوله تعاىل: [قال املؤلف رمحه اهللا تعاىل
أن اإلنسان بسعيه وحسن عشرته : أحدمها: أصحها جوابان: قد أجاب العلماء بأجوبة] ٣٩:النجم[

األصدقاء، وأولد األوالد، ونكح األزواج، وأسدى اخلري، وتودد إىل الناس؛ فترمحوا عليه اكتسب 
ودعوا له، وأهدوا له ثواب الطاعات، فكان ذلك أثر سعيه، بل دخول املسلم مع مجلة املسلمني يف عقد 

ودعوة اإلسالم من أعظم األسباب يف وصول نفع كل من املسلمني إىل صاحبه يف حياته وبعد مماته، 
أن اهللا تعاىل جعل اإلميان سبباً النتفاع صاحبه بدعاء إخوانه من : يوضحه. املسلمني حتيط من ورائهم

أن : -وهو أقوى منه-الثاين . املؤمنني وسعيهم، فإذا أتى به فقد سعى يف السبب الذي يوصل إليه ذلك
وبني األمرين من الفرق ما ال القرآن مل ينف انتفاع الرجل بسعي غريه، وإمنا نفى ملكه لغري سعيه، 

خيفى، فأخرب تعاىل أنه ال ميلك إال سعيه، وأما سعي غريه فهو ملك لساعيه، فإن شاء أن يبذله لغريه، وإن 
وأَنْ لَيس لِإلنسان إِالَّ ما سعى * أَالَّ تزِر وازِرةٌ وِزر أُخرى : وقوله سبحانه. شاء أن يبقيه لنفسه



تقتضي أنه ال يعاقب أحداً : آيتان حمكمتان، مقتضيتان عدل الرب تعاىل، فاألوىل] ٣٩-٣٨:النجم[
تقتضي أنه ال يفلح إال بعمله، : والثانية. جبرم غريه، وال يؤاخذه جبريرة غريه، كما يفعله ملوك الدنيا

انه مل لينقطع طمعه من جناته بعمل آبائه وسلفه ومشاخيه، كما عليه أصحاب الطمع الكاذب، وهو سبح
وال تجزونَ إِلَّا ما : ، وقوله]١٣٤:البقرة[لَها ما كَسبت : وكذلك قوله تعاىل. ال ينتفع إال مبا سعى: يقل

  كُنتم تعملُونَ

)٣/٤٠١(  

  

فَالْيوم : ، على أن سياق هذه اآلية يدل على أن املنفي عقوبة العبد بعمل غريه، فإنه تعاىل قال]٥٤:يس[
وأما استدالهلم بقوله صلى اهللا عليه ]. ٥٤:يس[لَم نفْس شيئًا وال تجزونَ إِلَّا ما كُنتم تعملُونَ ال تظْ
انقطع انتفاعه، وإمنا أخرب عن : فاستدالل ساقط؛ فإنه مل يقل) إذا مات ابن آدم انقطع عمله: (وسلم

ل إليه ثواب عمل العامل، ال ثواب عمله انقطاع عمله، وأما عمل غريه فهو لعامله، فإن وهبه له وص
وأما تفريق من . هو، وهذا كالدين يوفيه اإلنسان عن غريه، فتربأ ذمته، ولكن ليس له ما وىف به الدين

 -كما تقدم-فرق بني العبادات املالية والبدنية فقد شرع النيب صلى اهللا عليه وسلم الصوم عن امليت 
صليت مع رسول اهللا : ( وكذلك حديث جابر رضي اهللا عنه، قالمع أن الصوم ال جتزئ فيه النيابة،

باسم اهللا، واهللا أكرب، اللهم : صلى اهللا عليه وسلم عيد األضحى، فلما انصرف أتى بكبش فذحبه، فقال
، رواه أمحد و أبو داود و الترمذي ، وحديث الكبشني اللذين قال يف ) هذا عين وعمن مل يضح من أميت

والقربة يف . رواه أمحد ) اللهم هذا عن حممد وآل حممد: (، ويف اآلخر) ذا عن أميتاللهم ه: (أحدمها
وكذلك عبادة احلج بدنية، وليس املال ركناً فيه، وإمنا هو . إراقة الدم، وقد جعلها لغريه: األضحية

ذا هو وه. وسيلة، أال ترى أن املكي جيب عليه احلج إذا قدر على املشي إىل عرفات من غري شرط املال
أن احلج غري مركب من مال وبدن، بل بدين حمض، كما قد نص عليه مجاعة من أصحاب : األظهر، أعين

كيف قام فيها البعض عن الباقني؟ وألن هذا إهداء : وانظر إىل فروض الكفايات. أيب حنيفة املتأخرين
ه أن يعطي أجرته ملن ثواب، وليس من باب النيابة، كما أن األجري اخلاص ليس له أن يستنيب عنه، ول

أن امليت ينتفع بأعمال احلي إذا أهداها إليه، وأن هناك بعض : قد تقدم أن مذهب اجلمهور]. شاء
  املبتدعة أنكر االنتفاع كلياً، وأن هناك من فرق بني األعمال البدنية واألعمال املالية واألعمال القولية،

)٣/٤٠٢(  

  



كاحلج، : املالية كالصدقات، ومنع وصول األعمال البدنيةكالدعاء، و: فأوصل أجر األعمال القولية
والذين . فإم جييزون وصول اجلميع، وانتفاع امليت باجلميع: وأما اجلمهور. واجلهاد، والصالة، والصوم
 أَلَّا تزِر وازِرةٌ *وإِبراهيم الَّذي وفَّى * أَم لَم ينبأْ بِما في صحف موسى : منعوا استدلوا بقول اهللا تعاىل

لَيس لِإلنسان إِلَّا ما (معىن قوله : ، فقالوا]٣٩-٣٦:النجم[وأَنْ لَيس لِإلنسان إِلَّا ما سعى * وِزر أُخرى 
تقدم : واجلواب. هكذا قالوا. ال ينفعه إال سعيه وعمله، فأما سعي غريه وعمله فال ينتفع به: أي) سعى

أن اإلنسان إذا اكتسب بأفعاله وحبسن معاملته األصدقاء فكأم له، : األول: أجابوا جبوابنيأن العلماء 
فينتفع بدعائهم؛ ألم من سعيه وكسبه، وكذلك إذا تزوج، فالزوجة قد اكتسبها، وكذلك إذا ولد له 

ن له، فينتفع األوالد، فاألوالد يعتربون من كسبه ومن سعيه، فأصدقاؤه الذين اكتسبهم يف حياته يدعو
بدعائهم، ويتصدقون عنه فينتفع بصدقام، وكذلك يقال يف أوالده الذين ولدهم، فهم يدعون له، 

ويتصدقون عنه مقابل تربيته وتنشئته هلم، ومقابل عمله معهم، ونفقته وحنانه وعطفه عليهم، وكذلك 
فإن عملهم يكون مقابل ما زوجاته وبناته وحنو ذلك، فلما أسدى إليهم معروفاً، وفعل فيهم خرياً، 

واجلواب . وأَنْ لَيس لِإلنسان إِلَّا ما سعى : عمله، فذلك يدخل يف سعيه ويف كسبه، ويدخل يف قوله
ليس اإلنسان ميلك إال سعيه، أما : أن اآلية ليس فيها نفي االنتفاع، وإمنا فيها نفي امللك، واملعىن: الثاين

أنت الذي متلك صدقتك، وأنت : ، فالغري هو الذي ميلك عمله، فنقولسعي غريه فإنه ملك لذلك الغري
الذي متلك دعاءك، وأنت الذي متلك مالك، ومتلك بدنك، فإذا أهديت لذلك امليت الذي بينك وبينه 
قرابة، وتربعت له بعملك أو بدعائك أو بذكرك أو بصدقتك؛ فقد أهديته له، فينتفع به، وليس يف اآلية 

  ة، ال نفي االنتفاع، فلمإال نفي امللكي

)٣/٤٠٣(  

  

هذا . ال ميلك إال سعيه: ، أي)لَيس لِإلنسان إِلَّا ما سعى: (ليس ينتفع اإلنسان إال مبا سعى، بل قال: يقل
إذا مات ابن : (أما قوله. هو مقتضى هذه اآلية، وبذلك يعرف أن اآلية ليس فيها نفي انتفاعه بعمل غريه

انقطع ذكره بلسانه، انقطعت صالته ببدنه، انقطع : عمله البدين والقويل، يعين: ملرادفا) آدم انقطع عمله
وقد ذكروا أن . صومه ببدنه، ولكن ال ينفي أن غريه إذا أهدى له شيئاً من األعمال أنه ينتفع بذلك

يعترب األعمال إما أن تكون بدنية حمضة كالصالة والصوم، وحج أهل مكة إىل عرفة على أقدامهم، فهذا 
 فهذا -وما أشبهها-كالكفارات، والصدقات، والزكوات : وهناك عمل مايل حمض. عمالً بدنياً حمضاً
كاألذكار، واألدعية، والقراءة، واألوراد، واألمر باملعروف والنهي : وهناك أعمال قولية. عمل كله مايل

مركبة من القول والبدن وهناك أعمال . عن املنكر، وما أشبه ذلك من العمل الذي هو قول باللسان
وهناك أعمال مركبة من . كالصالة؛ فإن فيها قراءة وذكر، وفيها ركوع وسجود، فهي قولية وبدنية



املال والبدن كاحلج؛ فإنه مركب من العمل البدين الذي هو اإلحرام والطواف والسعي والوقوف 
وما أشبه ذلك من النفقات .. تهالذي هو نفقته على نفسه، وأجرة ركوبه، وذبح فدي: والرمي، واملايل

وجاهدوا بِأَموالهِم : وكذا اجلهاد؛ فإنه مركب من النفقة ومن العمل البدين، كما يف قوله تعاىل. املالية
 بِيلِ اللَّهي سف أَنفُِسهِمواألصل أن اجلميع سواء يف إهدائها . فهذا من العمل البدين املايل] ٧٢:األنفال[و

دل على إهداء املايل هذه األحاديث اليت فيها ذكر األضاحي، وأن النيب صلى اهللا عليه للميت، وقد 
عمن مل يضح من أمة حممد، وهذا دليل : عن حممد وآل حممد، والثاين: وسلم ضحى بكبشني، أحدمها

اء أو على أم ينتفعون بأجر هذه األضحية اليت ذحبها عنهم نبينا صلى اهللا عليه وسلم، سواء كانوا أحي
  فما املانع من أن تكون األضحية للميت من مجلة الصدقات اليت يصل إليه أجرها،: أمواتاً، وعلى هذا

)٣/٤٠٤(  

  

فإذا تربع له قريبه بأضحية أو ببعض أضحية ! كما يصل إليه أجر الصدقة اليت أجراها هو أو أوصى ا؟
ية، حيث جعلها صلى اهللا عليه وسلم وقد أخذوا من هذا احلديث جواز االشتراك يف األضح. جاز ذلك

عمن مل يضح من أمته ولو كانوا مئات أو ألوفاً، فجعل ذلك مشتركاً بينهم، وكذلك التشريك بني 
أنه إذا ذحبها عن أهل بيته وصل هلم أجرها، ولو كانوا كثريين، فدل على أم ينتفعون : األحياء، يعين

فقد تقدم قول النيب : أما بالنسبة إىل البدنية. ألعمال املاليةبعمل غريهم ومبال غريهم، هذا بالنسبة إىل ا
ومعلوم أن الصيام عمل بدين، ليس فيه ) من مات وعليه صيام صام عنه وليه: (صلى اهللا عليه وسلم

مال، فالصائم ال خيسر ماالً وال ينفق ماالً، فهو ليس كاحلاج الذي خيسر ماالً، فعمله كله بدين، وهو 
إن املصلي خيسر ماالً إذا استأجر ما يركبه إىل املسجد ويرده، أو إذا اشترى : يقالوقد . اإلمساك

الوضوء كاملاء وحنوه، أو احتاج إىل سترة يستر ا عورته يف الصالة، فيكون حمتاجاً إىل مال، وهذا 
، أو خبالف الصوم، فإذا صح الصوم عن امليت مع كونه بدنياً حمضاً صح أن يصوم ويهدي صيامه للميت

يقضي الصيام عن امليت إذا كان على امليت صيام ككفارة ونذر وما أشبه ذلك، فبطريق األوىل أن تصح 
ويقال هكذا يف األعمال القولية؛ قياساً على الدعاء، فإذا ذكر اهللا، . بقية األعمال البدنية إذا تربع ا

فإذا تربع احلي للميت سواء . جروأهدى ثواب هذا الذكر مليت، أو دعا اهللا للميت وصل إليه هذا األ
لقرابة بينهما أو صداقة أو ألنه له عليه منة يريد أن جيازيه عليها فيهدي له ثواب عمله من ذكر أو دعاء 

  . ......أو حج أو أضحية؛ أو ما أشبه ذلك، فال شك أنه ينتفع بذلك ولو كان عمل غريه
  حكم دفع األجرة مقابل قراءة القرآن أو تعليمه

…  
......  



  املنع من االستئجار على القراءة للميت
…  

)٣/٤٠٥(  

  

فهذا مل يفعله أحد من السلف، وال ! وأما استئجار قوم يقرءون القرآن ويهدونه للميت: [قال رمحه اهللا
وإمنا . واالستئجار على نفس التالوة غري جائز بال خالف. أمر به أحد من أئمة الدين، وال رخص فيه

الستئجار على التعليم وحنوه مما فيه منفعة تصل إىل الغري، والثواب ال يصل إىل امليت اختلفوا يف جواز ا
إال إذا كان العمل هللا، وهذا مل يقع عبادة خالصة، فال يكون له من ثوابه ما يهدي إىل املوتى، وهلذا مل 

قرأ القرآن إنه يكتري من يصوم ويصلي ويهدي ثواب ذلك إىل امليت؛ لكن إذا أعطى ملن ي: يقل أحد
: ويف االختيار. ويعلمه ويتعلمه معونة ألهل القرآن على ذلك، كان هذا من جنس الصدقة عنه، فيجوز

.. لو أوصى بأن يعطى شيء من ماله ملن يقرأ القرآن على قربه، فالوصية باطلة؛ ألنه يف معىن األجرة
وأما قراءة القرآن .  فالتعيني باطلأنه لو وقف على من يقرأ عند قربه،: وذكر الزاهدي يف الغنية. انتهى

هذا مل يكن : فإن قيل. وإهداؤها له تطوعاً بغري أجرة، فهذا يصل إليه، كما يصل ثواب الصوم واحلج
إن كان مورد هذا السؤال : فاجلواب! معروفاً يف السلف، وال أرشدهم إليه النيب صلى اهللا عليه وسلم

ما الفرق بني ذلك وبني وصول ثواب قراءة : ، قيل لهمعترفاً بوصول ثواب احلج والصيام والدعاء
: القرآن؟ وليس كون السلف مل يفعلوه حجة يف عدم الوصول، ومن أين لنا هذا النفي العام؟ فإن قيل

هو صلى : قيل! فرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أرشدهم إىل الصوم واحلج والصدقة دون قراءة القرآن
ذلك، بل خرج ذلك منه خمرج اجلواب هلم، فهذا سأله عن احلج عن ميته اهللا عليه وسلم مل يبتدئهم ب

فأذن له فيه، وهذا سأله عن الصوم عنه، فأذن له فيه، ومل مينعهم مما سوى ذلك، وأي فرق بني وصول 
يقع يف بعض البالد اليت ]. ثواب الصوم الذي هو جمرد نية وإمساك وبني وصول ثواب القراءة والذكر؟

ل، أو تكثر فيها البدع، أنه إذا مات امليت فإم جيمعون عشرة من القراء مثالً يف اليوم يغمرها اجله
  األول، واليوم الثاين، واليوم
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اقرءوا القرآن، وأهدوا ثوابه ألبينا أو ألخينا، : الثالث أو األسبوع األول، أو الشهر األول، ويقولون هلم
الً، فأولئك القراء ما قرءوا هللا، وإمنا قرءوا للدراهم، وإذا كانوا ولكم بكل جزء تقرءونه كذا وكذا ريا

قرءوا للدراهم، فهل هلم ثواب؟ من قرأ ألجل حتصيل الدنيا ال ثواب له، فإذا مل يكن له ثواب فما الذي 



ال يصل إىل امليت شيء؛ ألن هذه القراءة قراءة ألجل الدنيا، وليست قراءة ألجل ! يهدونه إىل امليت؟
مث هو من إقرار الشرك، حيث إن هذا . هذا من البدع: ، وال قراءة ألجل الثواب، فألجل ذلك يقالاهللا

الذي قرأ للدنيا عمل عمالً أخروياً ألجل أمر دنيوي، فيدخل فيمن أراد الدنيا بعمل اآلخرة، فهذا ال 
ة واقرأ ا ختمة، خذ هذه املائة أو هذه العشر: جيوز، ولو كان القارئ واحداً، فلو جاءك وقال لك

فال تفعل؛ وذلك ألنك تكون قد قرأت القرآن ألجل هذا املال، ال ألجل اهللا، وال . واجعل ثواا لوالدي
 مل -أوالً-فمثل هذا . ألجل احلسنات، فعلى هذا تكون قد عملت عمالً أخروياً ألجل مصلحة دنيوية

فيه هذا املقصد : ئمة األربعة وحنوهم، وثانياًيفعله السلف، ومل ينقل عن الصحابة والتابعني، وال عن األ
السيئ الذي هو العمل ألجل الدنيا، مع أن العمل من األعمال الصاحلة، فال يكون للميت أجر على 

  .هذا
  حكم التربع بإهداء ثواب القراءة للميت

…  
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م اجعل ثواا لوالدي، أو الله: وهذا خبالف ما إذا قرأت ختمة من القرآن، أو جزءاً، أو أجزاًء، وقلت
لوالديت، أو ألخي، أو جلدي، أو لعمي؛ فال مانع من وصول األجر؛ ألنك ما قرأت ألجل الدنيا، إمنا 

أنه صلى اهللا : ويدل على ذلك. قرأت ألجل اآلخرة، مث تربعت بذلك العمل األخروي لقريبك املتوىف
إن أيب : (ك، ففي حديث اخلثعمية أا قالتعليه وسلم سئل عن احلج عن امليت أو عن العاجز فأقر ذل

، فهذا دليل ) حجي عنه: أدركته فريضة اإلسالم شيخاً كبرياً ال يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال
إن أمي ماتت وعليها صيام نذر، أفأصوم : (وكذلك املرأة اليت قالت. على جواز احلج لألب وحنوه

، فأمرها بأن ) أكنت قاضيته؟ فاقضوا اهللا، فاهللا أحق بالوفاءأرأيت لو كان على أمك دين : عنها؟ قال
تقضي الصوم عن والدا؛ ألنه حق هللا ودين هللا، فيقضى كما يقضى الدين املايل للعباد، فدين اهللا أحق 

إن أمي افتلتت عليها نفسها، وأظنها لو تكلمت : (حديث الرجل الذي جاءه وقال: كذلك. بالوفاء
فهذه األعمال أقرها، ولكنه مل . ، فأقره على أن جيري صدقة عن أمه)نعم: ها؟ قالتصدقت، أفأتصدق عن

  .ينف غريها، بل ظاهره أن ما يشبهها يلحق ا، فيلحق بذلك بقية األعمال بدنية أو مالية
  حكم أخذ األجرة على تعليم القرآن

…  

)٣/٤٠٨(  

  



من يعلم ولده فال مانع من ذلك، وذلك ألن وتقدم أم اختلفوا يف تعليم القرآن بأجرة، فإذا استأجر 
هذا أجرة على التلقني، وأجرة على التعب، فالذي جيلس يعلم األطفال ال شك أنه يبذل جهداً، ويقطع 

فالتعليم يعترب . وقتاً، مث يتعب نفسه يف تلقني هذا الولد هذه اآلية، ويف تصويب اخلطأ وما أشبه ذلك
 عليه وسلم الذين أخذوا األجرة على الرقية، ملا جاءه قوم من الصحابة عمالً؛ وهلذا أقر النيب صلى اهللا

قرءوا على امللدوغ الذي لدغته عقرب، فسعوا له بكل شيء فلم ينفعه، فرقاه أحد الصحابة، وأخذ 
، فأقرهم على ) إن أحق ما أخذمت عليه أجراً كتاب اهللا: (جعالً على ذلك، فقال عليه الصالة والسالم

فيعترب أخذ األجرة على تعليم القرآن . تطييباً لنفوسهم) اقسموا، واضربوا يل معكم بسهم(: ذلك وقال
: كسائر أنواع التعليم، وقد ثبت أنه صلى اهللا عليه وسلم جعل تعليم القرآن قائماً مقام املهر يف قوله

:  بقية العلوموكذلك يقال يف تعليم. أو حنو ذلك) زوجتكها مبا معك من القرآن، فعلمها عشرين آية(
جيوز أخذ األجرة على التعليم؛ ألنه مقابل التلقني وما أشبه ذلك، خبالف العمل الذي يعمله هللا سبحانه 
وتعاىل، والذي يبتغى به وجه اهللا، وألجل ذلك تقدم أنه صلى اهللا عليه وسلم ى عن أخذ األجرة على 

 ومنعوا أخذ األجرة على األعمال اليت خيتص ).واختذ مؤذناً ال يأخذ على أذانه أجراً: (األذان، فقال
: صاحبها أن يكون من أهل القربة، وإمنا رخصوا فيما يبذل من بيت املال مقابل االلتزام بتلك األعمال

، وعمل احلسبة، وعمل اإلمامة واخلطابة والدعوة وما أشبه ذلك، فال يدخل ما يبذل -مثالً-كالتعليم 
: وبكل حال. ا عمالً صاحلاً يبتغى به وجه اهللا، ومل يعملوه إال للدنياهلم من بيت املال يف أم عملو

فإهداء األعمال اليت يتربع ا ينتفع ا املوتى إن شاء اهللا، إذا تربع ا صاحبها ومل يكن أخذ عليها 
  .أجراً

  ]٧٧[شرح العقيدة الطحاوية 
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اة إىل اهلدى هو سيدنا حممد صلى اهللا عليه من دعا إىل هدى فله مثل أجر من عمل به، وإمام الدع
وسلم، وهلذا فإن له مثل أجر كل عامل من أمته يعمل خرياً، وليس حباجة ألن يهدى له ثواب األعمال 

ويتعلق بإهداء الثواب مسألة القراءة عند القرب، وقد اختلف فيها العلماء، والتوفيق بني األدلة . بعد ذلك
  .هو القول الوسط

   أدلة املانعني وصول ثواب األعمال املهداة للميتاجلواب عن
…  

من مجلة املسائل الفرعية اليت تلحق بالعقيدة مسألة إهداء الثواب لألموات، أو انتفاع األموات بأعمال 
: أوالً: األحياء اليت يعملوا ويهدوا إىل األموات، وهذه مسألة فروعية، ولكن هلا صلة بالعقيدة، وذلك



أا من األمور الغيبية، وذلك : وثانياً. ها مع املبتدعة؛ فألجل ذلك أحلقت باألمور العقديةأن اخلالف في
يف برزخ بني الدنيا واآلخرة، وانتفاعهم ذه األعمال غيب عنا، فال .. أن األموات يف عامل غري عاملنا

األدلة اليت اعتمدنا ندري وال يظهر لنا وجه االنتفاع جلياً، فألجل ذلك اعتمدنا فيه على الدليل، و
وقد تقدم . عليها وإن مل تكن قطعية الثبوت، ولكنها ظنية، فألجل ذلك جعل هذا الباب يف باب العقائد

ذكر اخلالف، واجلواب عما استدل به املخالف؛ وذلك ألن املخالفني من املبتدعة اعتمدوا على اآلية 
ال ينفع : ، فقالوا]٣٩:النجم[ لِإلنسان إِلَّا ما سعى وأَنْ لَيس: اليت يف سورة النجم، وهي قول اهللا تعاىل

  . ......-عمله: أي- كما ال ينفع احلي إال سعيه -عمله: أي-امليت إال سعيه 
  )وأن ليس لإلنسان إال ما سعى: (اجلواب عن استدالهلم بقوله تعاىل

…  
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وهم، فاكتسابه هذا يعترب من سعيه، فإذا بأن اإلنسان اكتسب األصدقاء واكتسب األقارب وحن: وأجيب
 فإن ذلك من آثار سعيه -أو حنو ذلك-تصدقوا عنه، أو دعوا له، أو حجوا عنه، أو استغفروا له 

بأن اآلية يف : وأجيب أيضاً. وكسبه يف كثرة األصدقاء، حيث تودد إليهم مبا جعلهم خيلصون له املودة
مله أو ماله، وأما عمل غريه فملك لصاحبه، لكن إذا تربع به ملكية اإلنسان، ومعلوم أنه ال ميلك إال ع

اعترب ملكاً ملن تربع له به، ويقاس ذلك على املال، فاملال الذي تكتسبه هو ملكك وال متلك غريه، 
مىت أهدى إليك هدية، أو أعطاك عطية، ومسحت ا نفسه، فإنك .. ولكن مىت تربع لك صديقك مبال

 يف ملكك، وتنتقل من ملكه، فكذلك إذا عمل عمالً صاحلاً كحجة وجهاد متلك تلك اهلدية، وتدخل
وصدقة ودعاء وحنو ذلك، وأهداها لفالن احلي أو لفالن امليت وجعل ثواا له، فإن ذلك مبرتلة ملكه 

  .للمال الذي أهدي له
  ...)إذا مات ابن آدم انقطع عمله: (اجلواب عن استدالهلم حبديث

…  
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إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال : (ديث الذي استدلوا به، وهو قول النيب صلى اهللا عليه وسلموأما احل
 ال شك أنه ظاهر -أيضاً-، فهذا ) صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صاحل يدعو له: من ثالث

ليه، وال ميلك إال هي؛ أنه ال جيري ع: الداللة، ولكن ليس املراد أنه ال ينتفع إال ذه الثالثة، بل املراد



لكن مىت تربع له غري ولده بدعوة انتفع ا، ومىت تربع له صديقه بصدقة عنه، أو حبجة عنه، أو جبهاد 
بل ال شك أن ! جاهده وجعل أجره لصديقه أو لقريبه فالن أو ما أشبه ذلك، فما املانع من وصوهلا إليه؟

بصالم عليه، فإذا مات وصلوا عليه انتفع بذلك، ذلك يصل إليه، وقد اتفق املسلمون على أنه ينتفع 
 بدعائهم له، فإذا زاروه يف قربه ودعوا له انتفع بذلك، وكذلك إذا مر اإلنسان على -أيضاً-وينتفع 

أهل القبور، وسلم عليهم، ودعا هلم؛ انتفعوا بذلك، فينتفعون من دعوات األحياء بأشياء كثرية تنور 
سنام، وتكفر ا خطاياهم، ولوال ذلك ملا تصدق أحد عن أبويه، وال عليهم قبورهم، وتزداد ا ح

وهذا ظاهر واحلمد هللا، وقد تقدم اخلالف يف االنتفاع أو يف إهداء األعمال البدنية . تقرب عنهما بشيء
  . فذكر بعضهم أنه ال ينتفع بذلك-الذي هو عمل بدين حمض-كالصالة والصوم 

  ) يصلي أحد عن أحدال: (اجلواب عن استدالهلم حبديث
…  
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؛ ولكن وردت األدلة يف انتفاعه ) ال يصلي أحد عن أحد، وال يصوم أحد عن أحد: (واستدل حبديث
: ، وملا جاءته امرأة وقالت) من مات وعليه صيام صام عنه وليه: (بالصوم يف قوله عليه الصالة والسالم

أرأيت لو كان على أمك دين، أكنت قاضيته؟ : الق. إن أمي ماتت، وعليها صيام نذر أو صيام شهر(
فأمرها بأن تصوم عن أمها، وسواء كان ) -فدين اهللا أحق بالقضاء: أو-اقضوا اهللا، فاهللا أحق بالوفاء 

وعلى هذا . هذا الصوم فرضاً أو نذراً فإنه أقرها على أن تصوم، بل أمرها بذلك، وشبهه بقضاء الدين
ال يوكل أحد أخاه يصلي : ال يصلي عنه وهو قادر، يعين: ، أي)ن أحدال يصلي أحد ع: (فمعىن قوله
وكلتك أن تصلي عين صالة : صلِ عين صالة العشاء، أو: صلِ عين صالة الظهر، أو: عنه، يقول

وكلتك أن تصوم عين هذا اليوم من رمضان أو ما أشبه ذلك وهو : املغرب أو العصر أو حنو ذلك، أو
وذلك ألن العبادة وجهت إىل اإلنسان القادر، فال جيوز له أن ينيب غريه وال قادر، فإن هذا ال جيوز؛ 

جيوز له أن يوكل من يعمل عنه ذلك العمل وهو قادر؛ وذلك ألن احلكمة يف هذه العبادة ظهور العبودية 
على الفاعل، فالصالة فرضت على املسلمني، وال جيوز ألحد أن يوكل من يصلي عنه، فإن تذلل املصلي 

وت بالتوكيل، فاملصلي يتذلل وخيشع وخيضع ويتواضع، ويظهر منه اخلشوع والذل بني يدي ربه، يف
وهذا ال حيصل له إذا وكل من يصلي عنه، فال ينتفع ذه الصالة، وال حيصل له ا تذلل وال خشوع 

وجه وكذلك الصيام شرع إلظهار االمتثال بترك طعامه وشرابه وز. وال تضرع ومتسكن بني يدي ربه
ألجل امتثال أمر اهللا، فإذا وكل من يصوم عنه وأخذ يأكل ويشرب، اعترب غري متقبل ألمر اهللا، ومل جيز 

ال يوكل يف العبادات البدنية اليت احلكمة منها إظهار االستكانة والذل : عنه توكيله، فألجل ذلك قالوا



لى احلج بالبدن وباملال فإنه حج الفريضة للقادر، فمن كان قادراً ع: ويلحق بذلك. بني يدي الرب
  تقتضي: يكلف بأن يفعله وال يوكل فيه، وذلك ألن احلكمة تقتضي األمرين
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إنفاقه من ماله يف هذا السبيل، وتقتضي عمله ببدنه هذه األعمال، واألفضل هي األعمال اليت أمر ا، 
حرم وخضع وخشع ومتسكن بلباسه واألصل يف شرعية احلج أن يظهر أثره على العامل، فاحلاج إذا أ

الذي فيه جترده عن لباسه املعتاد، أليس ذلك من أجل العبادات؟ هل حتصل له تلك املسكنة إذا وكل 
أليس إذا أخذ يطوف على البيت العتيق حيصل الثواب والتذلل، وحيصل له إخبات بني يدي ربه؟ ! غريه؟

كذا إذا وقف بعرفات وهو خائف راج ذليل وه! هل حيصل هذا اإلخبات إذا وكل عنه من حيج عنه؟
وقد . فاحلج يف األصل هو العبادة البدنية: إذاً!. متواضع، هل حتصل هذه احلالة إذا وكل من يقف عنه؟

عرفنا أنه غالباً ما يتكون من املال والبدن، ولكن قد يكون بدنياً حمضاً، كاملكي الذي ال يقدر على أن 
 ولكنه قادر على أن ميشي ببدنه من مكة إىل مىن، وإىل مزدلفة، وإىل يستأجر سيارة أو دابة يركبها،

عرفات، أليس ذلك مكلفاً بأن حيج وال يسقط عنه احلج؟ أليس حجه بدنياً ليس فيه شيء من املال؟ 
وهذا يدل على أن األصل يف العبادة هو حتريك هذا البدن، فألجل ذلك مل يصح أن يوكل فيه، ولكن 

لقدرة، مث تربع له ولده، أو تربع له أخوه بأن أدى عنه حجة أخرى، أو طاف تطوعاً إذا حج فرضه مع ا
أما إذا عجز عن احلج إما لعيب يف . وأهدى طوافه له، فال شك أنه ينتفع بذلك، حىت ولو كان قادراً

وإذا وكل بدنه، وإما لقلة يف ماله، وإما للصعوبة واملشقة بينه وبني احلرم، فإنه يف هذه احلالة معذور، 
فعرف بذلك الفرق بني . غريه، أو قام غريه مقامه يف هذا العمل وتربع له متربع؛ فإن ذلك ينفعه

العبادات البدنية احملضة كالصوم، والصالة، واحلج ملن هو يف مكة، فإا ال تدخلها النيابة إذا كانت 
أما بالنسبة لألعمال األخرى .  بهفرضاً، وأما إذا كانت تطوعاً وأهدي له ثواا فال مانع من أن ينتفع

فإا تدخلها النيابة، فاألذكار يصح أن يذكر اهللا تعاىل وأن يهدي ثواا ألخيه أو قريبه، وكذلك املرء 
  مأمور أن يدعو ألقاربه، أو للمسلمني

)٣/٤١٤(  

  

وقد مر . عمالعموماً، والصدقات يصح أن يوقعها عن قريبه حياً أو ميتاً جبزء من ماله، وهكذا بقية األ
  .بنا بعض األشياء اليت فيها خالف، وعرفنا كيف اجلواب عنها
  حكم إهداء ثواب األعمال إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم



…  
: ما تقولون يف اإلهداء إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ قيل: فإن قيل: [قال املؤلف رمحه اهللا تعاىل

من رآه بدعة؛ ألن الصحابة مل يكونوا يفعلونه، وألن النيب صلى اهللا من املتأخرين من استحبه، ومنهم 
عليه وسلم له مثل أجر كل من عمل خرياً من أمته، من غري أن ينقص من أجر العامل شيء، ألنه هو 

إن امليت ينتفع بقراءة القرآن عنده، باعتبار : ومن قال. الذي دل أمته على كل خري، وأرشدهم إليه
، فهذا مل يصح عن أحد من األئمة املشهورين، وال شك يف مساعه، ولكن انتفاعه مساعه كالم اهللا

بالسماع ال يصح، فإن ثواب االستماع مشروط باحلياة، فإنه عمل اختياري، وقد انقطع مبوته، بل رمبا 
 يف قراءة واختلف العلماء. يتضرر ويتأمل؛ لكونه مل ميتثل أوامر اهللا ونواهيه، أو لكونه مل يزدد من اخلري

هل تكره، أم ال بأس ا، أم ال بأس ا وقت الدفن وتكره بعده؟ : القرآن عند القبور على ثالثة أقوال
ألنه حمدث، مل ترد به السنة، والقراءة :  قالوا-يف رواية-فمن قال بكراهتها كأيب حنيفة و مالك و أمحد 

ومن قال ال باس ا كمحمد بن احلسن . اءةتشبه الصالة، والصالة عند القبور منهي عنها، فكذلك القر
أنه أوصى أن يقرأ على قربه وقت : ( استدلوا مبا نقل عن ابن عمر رضي اهللا عنه-يف رواية-وأمحد 

ومن قال ال . ونقل أيضاً عن بعض املهاجرين قراءة سورة البقرة) الدفن، بفواتح سورة البقرة، وخوامتها
وأما بعد .  أخذ مبا نقل عن ابن عمر وبعض املهاجرين-عن أمحد وهو رواية -بأس ا وقت الدفن فقط 

ذلك، كالذين يتناوبون القرب للقراءة عنده فهذا مكروه، فإنه مل تأت به السنة، ومل ينقل عن أحد من 
  .]السلف مثل ذلك أصالً، وهذا القول لعله أقوى من غريه؛ ملا فيه من التوفيق بني الدليلني

)٣/٤١٥(  

  

......  
  ة عدم مشروعية إهداء ثواب األعمال إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمأدل
…  

أما ما يتعلق باإلهداء إىل رسول اهللا صلى عليه وسلم، فالشارح رمحه اهللا قد بني احلكم فيه، وذكر أنه ال 
أجره لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، سواء كان قراءة أو صالة أو : يشرع أن تعمل عمالً وتقول

أنه مل يفعل يف العهد النبوي، وال يف عهد : الدليل األول: كراً أو جهاداً أو غري ذلك، واحتج بدليلنيذ
أجره لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ولو : الصحابة، ومل يكن أحد من الصحابة يعمل عمالً ويقول

وأيضاً فهم الذين حيبونه كان خرياً لسبقونا إليه؛ وذلك ألم أعرف به، وأعرف مبا يكون من شريعته، 
ويؤثرونه على أنفسهم، وهم الذين شاهدوه، وصحبوه، وقاتلوا معه، وصلوا خلفه، وتلقوا عنه سنته، 

ومع ذلك فلم يهدوا إليه ثواب صالة وال صوم وال صدقة وال غري ذلك، إال ما نقل عن علي رضي اهللا 



 أنه أوصاه بذلك، ولكن احلديث فيه عنه أنه كان يضحي لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ويذكر
الدليل . وعلى كل حال فهذا دليل واضح، وهو عدم فعل السلف، يعين عدم اإلفتاء منهم. ضعف
أنه صلى اهللا عليه وسلم ليس حباجة إىل إهداء هذه األعمال؛ وذلك ألن اهللا يكتب له مثل عمل : الثاين

من دعا إىل هدى كان له مثل أجور من : ( قالكل عامل من أمته، وقد ثبت أنه صلى اهللا عليه وسلم
تبعه، من غري أن ينقص من أجورهم شيء، ومن دعا إىل ضاللة كان عليه مثل أوزار من تبعه، ال ينقص 

، أليس نبينا صلى اهللا عليه )من دل على خري فله مثل أجر فاعله: (، وقال)ذلك من أوزارهم شيء
 دل على احلسنات والصاحلات؟ وهو الذي دل على وهو الذي! وسلم هو الذي دل على اإلسالم؟

أنت مىت صليت : إذاً! الصالت والصدقات؟ وهو الذي دل على اخلريات كلها، وحذر عن الشرور؟
صالة كتب لك أجرها تاماً، وكتب له صلى اهللا عليه وسلم مثل أجر تلك الصالة، وإذا جاهدت كتب 

 عليه وسلم؛ ألنك اهتديت بدعوته، وكذلك إذا لك أجر جهادك كامالً وكتب مثله لنبيك صلى اهللا
  تصدقت

)٣/٤١٦(  

  

بصدقة، أو ذكرت اهللا، أو دعوته، أو قرأت كتابه، أو ما أشبه ذلك، كتب أجرك كامالً وكتب له صلى 
فهذا فضل اهللا عليه، فال حاجة إىل أن يهدى له، : إذاً. اهللا عليه وسلم مثله من غري أن ينقص أجرك

وج إىل عملك، وذلك ألنه عليه الصالة والسالم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأيضاً فأنت أح
أما أنت فإنك حباجة لألسباب اليت ا تغفر خطاياك، ومتحى ا سيئاتك، ويرجح ا ميزانك، فكونك 

هذا فيه شيء من اخلطأ والغلط، هذا ما يتعلق ! دي عملك له وهو غين، وتترك نفسك وحاجتك
  .سألة األوىلبامل

  حكم قراءة القرآن عند القبور
…  

)٣/٤١٧(  

  

أنه : رواية: فهذه املسألة فيها ثالث روايات عن اإلمام أمحد : القراءة عند القبور: أما املسألة الثانية وهي
أنه ال جيوز قصد : واألرجح. أنه ال جيوز مطلقاً: أنه جيوز مطلقاً، ورواية: جيوز وقت الدفن فقط، ورواية

لقبور للدعاء والقراءة عندها، كما ال جيوز أن تقصد للصالة عندها؛ فقد ثبت أن النيب صلى اهللا عليه ا
أال إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، أال فال : (وسلم ى أن تتخذ القبور مساجد



ملقربة يف أحاديث كثرية، وثبت أنه صلى اهللا عليه وسلم ى عن الصالة يف ا). تتخذوا القبور مساجد
وال شك أن العلة يف ذلك خمافة الغلو، أو اعتقاد أن الذي يدعو عند القرب، أو يصلي عند القرب، أو يقرأ 
عند القرب، يعظم أجره، وأن أهل القبور يتسببون يف رفع عمله ويف مضاعفة عمله ويف قبوله، ويكون 

، ومعلوم أن االعتقاد فيهم أم ينفعون، ويشفعون، ذلك وسيلة وذريعة إىل االعتقاد يف أصحاب القبور
ويدفعون، ويرفعون األعمال الصاحلة، وحنو ذلك، اعتقاد يف خملوق قد انقطع عمله، فال ميلك شيئاً 

وهذا هو الواقع، فإن الذين يعظمون . لنفسه، فكيف ميلك نفعاً لغريه، فيكون ذلك من وسائل الشرك
 ا، ويعكفون حوهلا، ويقرءون عندها، كانت ايتهم أن عبدوا تلك القبور، ويصلون عندها، ويطوفون

القبور، حيث خيل إليهم أن أصحاا من األولياء، وكان أول ما عملوه أم ترددوا إىل ذلك القرب رد 
الزيارة، مث بعد ذلك ظنوا أن األعمال عنده أفضل منها يف غري ذلك املكان، فصاروا يفضلون الصالة 

رب على الصالة يف املسجد، ويفضلون القراءة عند القبور على القراءة يف املسجد، ويفضلون عند الق
الدعاء عند القبور على الدعاء يف املساجد، مث اعتقدوا بعد ذلك أن لألموات تأثرياً، وأم يرفعون 

يا : لون مثالًمث زاد األمر إىل أن صاروا ينادون امليت ويهتفون بامسه، فيقو! األعمال أو يضاعفوا
عيدروس يا عبد القادر أو يا جيالين أو يا نقشبندي أو يا تيجاين أو يا زيد أو يا يوسف أو يا تاج أو ما 

  أشبه

)٣/٤١٨(  

  

فالصواب هو القول األول، وهو : إذاً. ذلك من األمساء اليت كانوا يف البداية ينتابوا مث اعتقدوا فيها
أنه قول اجلمهور، فهو قول أيب : أوالً: اءة عندها، ولعل الدليل عليهاملنع مطلقاً من قصد القبور للقر

حنيفة و مالك و أمحد يف الرواية املشهورة عنه، وكذا عند أصحابه، ورجحها احملققون كابن تيمية 
وغريه، فال جتوز القراءة عند القبور ألي سبب، وبأي نية وبأي معتقد؛ خمافة أن تكون وسيلة إىل دعاء 

وأما ما نقل عن ابن عمر أنه أمر بأن تقرأ عنده فواتح سورة البقرة . وإىل االعتقاد فيهماألموات 
. وخواتيمها، فقد تكون الرواية عنه غري صحيحة وال ثابتة، حيث إا مل تشتهر، ومل يشتهر العمل ا

ء للميت فإنه أراد أن يكون ذلك يف حال الدفن وأن يكون ذلك مبرتلة الدعاء، فإن الدعا: وأيضاً
مشروع، والدعاء للميت عند قربه مشروع كما كان النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا مات امليت ودفنه 

، فيكون ذلك من باب الدعاء له؛ )اسألوا اهللا ألخيكم التثبيت فإنه اآلن يسأل : (قام عند قربه وقال
ربنا : ، وقوله]٢٨٥:البقرة[لَيك الْمصري غُفْرانك ربنا وإِ: وذلك ألن هذه اآليات فيها دعاء، مثل قوله

ال تؤاخذْنا إِنْ نِسينا أَو أَخطَأْنا ربنا وال تحملْ علَينا إِصرا كَما حملْته علَى الَّذين من قَبلنا ربنا وال 
أنكم تدعون ا وتقرءوا وجتعلوا : ها، فكأنه أرادإىل آخر] ٢٨٦:البقرة[تحملْنا ما ال طَاقَةَ لَنا بِه 



ال يكون فيها داللة على قصد القرب للدعاء عنده، سواء وقت الدفن أو بعد الدفن، : فإذاً. دعاًء يل
والقول بأنه ينتفع ا فيه نظر؛ وذلك ألنه . وسواء اعتقد أنه ينتفع بتلك القراءة أو أن القارئ ينتفع ا

فإن القراءة يف املساجد وإهداء ثواا له أكثر أجراً من القراءة : وأيضا.  لفعله الصحابةلو كان مباحاً
عند القبور، فإن املقابر منهي عن الصالة فيها، واملساجد مأمور بالصالة فيها، فالدعاء يف املساجد أفضل 

  من

)٣/٤١٩(  

  

بور، وكذلك القراءة يف املساجد الدعاء عند القبور، والصالة يف املساجد أفضل من الصالة عند الق
فعرف بذلك أن القول الصواب هو قول اجلمهور؛ وهو أنه ال يقصد القرب . أفضل منها عند القبور

للقراءة عنده، بل إذا أرد أن يهدي للميت قراءة أو ذكراً قرأها عند أهله أو يف بيته أو حنو ذلك، فأما 
مشروعاً فال يكون جائزاً، واإلنسان عليه أن يتبع أن يقصد القرب ويتحراه فاألصل أن هذا مل يكن 

الدليل، وعليه أن يأخذ بقول مجاهري األمة ويترك األقوال الشاذة، ولو رويت عن بعض العلماء، والذين 
أم ولو : وثانياً. هم جمتهدون، وليس كل جمتهد مبصيب: أوالً: رويت عنهم حنسن الظن م ونقول

مل يكن عندهم من االعتقاد ما عند : وثالثاً. د وحنوه فإم عرضة للخطأكانوا عندهم شيء من االجتها
أم مل يقع منهم الغلو الذي : من بعدهم، بل هم مأمونون أن يقع فيهم هذا اخلطأ، والدليل على ذلك

وقع من املتأخرين، كما حدث يف القرن الثامن وما بعده إىل القرن الثاين عشر يف هذه البالد، بل وإىل 
ا القرن يف كثري من البالد حيث زاد غلوهم يف القبور حىت دعوها من دون اهللا، فأصبحوا يشركون هذ

باهللا، وجيعلون تلك القبور آهلة مع اهللا، وسبب ذلك تساهل علمائهم بقصدهم لتلك القبور فاقتدى م 
صبحت شركاً السفهاء، واعتقدوا أن صاحب القرب له تأثري، فأصبحت وسيلة من وسائل الشرك، مث أ

  . ......صرحياً
  أمهية الدعاء وإجابة اهللا للداعي

…  

)٣/٤٢٠(  

  

وقَالَ ربكُم : قال اهللا تعاىل). واهللا تعاىل يستجيب الدعوات، ويقضي احلاجات: (قوله: [قال املؤلف
ي قَرِيب أُجِيب دعوةَ الداعِ ، وقال تعاىل وإِذَا سأَلَك عبادي عني فَإِن]٦٠:غافر[ادعونِي أَستجِب لَكُم 

 انعوالذي عليه أكثر اخللق من املسلمني وسائر أهل امللل وغريهم أن الدعاء من ]١٨٦:البقرة[إِذَا د ،



وقد أخرب تعاىل عن الكفار أم إذا مسهم الضر يف البحر . أقوى األسباب يف جلب املنافع ودفع املضار
وإجابة اهللا لدعاء . وأن اإلنسان إذا مسه الضر دعاه جلنبه أو قاعداً أو قائماًدعوا اهللا خملصني له الدين، 

العبد، مسلماً كان أو كافراً، وإعطاؤه سؤاله من جنس رزقه هلم، ونصره هلم، وهو مما توجبه الربوبية 
سنن ويف . للعبد مطلقاً، مث قد يكون ذلك فتنة يف حقه ومضرة عليه، إذ كان كفره وفسوقه يقتضي ذلك

من مل يسأل : (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ابن ماجة من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه قال
الرب يغضب إن تركت سؤاله وبين آدم حني : ، وقد نظم بعضهم هذا املعىن فقال)اهللا يغضب عليه

الوجود، فإن من : اأحده: قد ندب اهللا تعال إىل الدعاء، ويف ذلك معان: يسأل يغضب قال ابن عقيل 
: الرابع. السمع، فإن األصم ال يدعى: الثالث. الغىن، فإن الفقري ال يدعى: الثاين. ليس مبوجود ال يدعى

القدرة، فإن العاجز ال : السادس. الرمحة، فإن القاسي ال يدعى: اخلامس. الكرم، فإن البخيل ال يدعى
أصلح مزاجي؛ ألن هذه : وال النجم يقال له! كفي: اومن يقول بالطبائع يعلم أن النار ال يقال هل. يدعى

هذا حبث .] عندهم مؤثرة طبعاً ال اختياراً، فشرع الدعاء وصالة االستسقاء ليبني كذب أهل الطبائع
جديد يتعلق بشرعية الدعاء من العبد لربه، وحبكم الدعاء، وبفائدة الدعاء، فذكر أن اهللا تعاىل جييب من 

  . ......وأنه سبحانه يفرح بدعاء الداعني، وأنه يستجيب دعومدعاه، ويعطي من سأله، 
  دعاء املشركني عند االضطرار

…  
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وإِذَا مسكُم الضر في الْبحرِ : ذكر أن املشركني قبل اإلسالم كانوا يدعون اهللا، يقول اهللا تعاىل: أوالً
ذهبت عنكم آهلتكم، وذهبت عنكم معبوداتكم كلها، ] ٦٧:اإلسراء[ضلَّ من تدعونَ إِلَّا إِياه 

ونسيتموها، ومل يبق يف ذاكرتكم إال الرب تعاىل، فإنكم تعلمون أنه ال جييب دعوتكم وال يزيل عنكم 
فَإِذَا ركبوا في الْفُلْك دعوا : الضر يف املضائق إال اهللا سبحانه، ويكون ذلك إذا ركبوا، يقول اهللا تعاىل

رِكُونَ اللَّهشي مإِذَا ه رإِلَى الْب ماهجا نفَلَم ينالد لَه نيصلخم ] ٦٥:العنكبوت[ مدعوا اهللا يف حالة كو
وإِذَا غَشيهم موج كَالظُّلَلِ دعوا اللَّه مخلصني لَه الدين : ويقول تعاىل. على خطر ومقربة من اهلالك

واج البحر معروفة، وهي اليت تدفعها الرياح حبيث ترتفع فوق مستوى البحر متراً أو ، وأم]٣٢:لقمان[
مترين أو حنو ذلك، وإذا جاءت تلك األمواج إىل السفن اضطربت السفينة، وكادت أن تغرق، فإذا 

ك، فال يا ربنا أجننا، يا ربنا جننا من هذا اهلال: رأوا تلك األمواج خافوا اهلالك ورفعوا أيديهم، وقالوا
اهللا تعاىل يستجيب هلم مع أم كفار؛ ألم أخلصوا له الدعاء، وال شك أن : إذاً. يذكرون إال اهللا

املسلمني أوىل بأن يدعوا اهللا يف الضر ويف الشدة ويف الرخاء، وال شك أنه حيب أن يدعوه ويغضب على 



  .من مل يدعه
  اهللا يغضب إن تركت سؤاله

…  
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، وحنن حنب )من مل يسأل اهللا يغضب عليه: (ذي يقول فيه النيب صلى اهللا عليه وسلموتقدم احلديث ال
رضاه، ورضاه يتوقف على أن نسأله ونستعينه عند العجز، ونستنصر به عند اخلوف، نطلب منه أن 
يؤمننا وأن يغنينا، وأن يعزنا، وأن يغفر لنا، ونطلب منه كل حاجاتنا، ونرغب عمن سواه من ذكر 

وتقدم ذلك البيت الذي نظم به ذلك احلديث، . من صغري وكبري، وجنعل رغبتنا إليه سبحانهوأنثى، 
ال تسألن بين آدم حاجة وسل الذي أبوابه ال حتجب الرب يغضب إن تركت سؤاله : وقبله يقول الشاعر

: لو أنك مشيت مع إنسان، وأخذت كل ساعة تقول له: وبين آدم حني يسأل يغضب يقول بعضهم
ال شك أنه يكلفه، ! أتعبتين؟: أعطين حفنة تراب، أليس يضجر منك وميل ويقول.. حفنة تراب أعطين 

 راكب أو -مثالً-مع أن التراب موجود، ولكن قد يتكلف أن ينحين ويأخذ التراب، مث يناولك وأنت 
اب، وألجل حنو ذلك، لو سئلوا تراباً مللوا، فكيف إذا سئلوا شيئاً ميلكونه، أو هلم فيه سبب من األسب

ال : ذلك على اإلنسان أن يعلق رجاءه بربه، ويطلب منه حاجاته كلها، وال يسأل غريه، يقول بعضهم
جتلسن بباب من يأىب عليك دخول داره وتقول حاجايت إليه يعوقها إن مل أداره واتركه واقصد را 

ى حاجتك، سواء تقضى ورب الدار كاره فإذا قصدت الرب سبحانه وتعاىل، وأنت صادق خملص، قض
ذكروا أن إبراهيم بن أدهم رمحه اهللا اشتكى إليه . كانت متعلقة بإنسان، أو متعلقة فيما بينك وبني الرب

أنا حامد أنا شاكر : بعض أصحابه جوعاً نزل به؛ ألم ال يكتسبون، عند ذلك نظم أبياتاً يقول يف أوهلا
لضمني بنصفها فكن الضمني بنصفها يا باري مل يتعلق أنا ذاكر أنا جائع أنا حاسر أنا عاري هي ستة وأنا ا

إال بربه، فكتب هذه األبيات، وملا اطلع عليها بعض الذين من اهللا عليهم، أعطاهم ما يسد حاجتهم، 
فالرب هو الذي يسر هلم هذا الرزق بواسطة هذا اإلنسان، ومل يسألوا أي إنسان، وإمنا علقوا قلوم 

  نسان أن جيتهد يف دعائه هللا سبحانه وتعاىل، وأنعلى اإل: إذاً فنقول. برم

)٣/٤٢٣(  

  

يسأل ربه كل حاجاته، وال يترك حاجة يظن أنه سيحتاج إليها يف يوم من األيام إال ويسأهلا ربه، يقول 
سل اهللا كل شيء حىت ملح طعامك، وذلك ألنك حباجة إىل أن ميدك ربك بكل شيء، : بعض العلماء 



لسبب، ومع ذلك تعرف أن اهللا تعاىل هو الذي ييسر لك هذه األشياء وجيعلها فأنت مأمور أن تفعل ا
وقَالَ ربكُم ادعونِي أَستجِب لَكُم : واألدلة على أمهية الدعاء كثرية، منها قول اهللا تعاىل. مفيدة ومؤثرة

د منهلُونَ جخديي ستادبع نونَ عكْبِرتسي ينإِنَّ الَّذ رِينورد يف احلديث أن النيب صلى ]٦٠:غافر[اخ ،
، وقرأ هذه اآلية، فجعل الدعاء عبادة، ومثل ذلك أيضاً قول )الدعاء هو العبادة: (اهللا عليه وسلم قال

ضِ بعد إِصالحها وال تفِْسدوا في اَألر* ادعوا ربكُم تضرعا وخفْيةً إِنه ال يحب الْمعتدين : اهللا تعاىل
 ِسنِنيحالْم نم قَرِيب ةَ اللَّهمحا إِنَّ رعطَمفًا ووخ وهعاد٥٦-٥٥:األعراف[و.[  

  أقسام الدعاء
…  
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دعاء عبادة، ودعاء مسألة، وكل منهما مالزم لآلخر، فاملصلي يف صالته : والدعاء ينقسم إىل قسمني
، ]٦:الفاحتة[اهدنا الصراطَ الْمستقيم : كان الصالة وهيئاا، ففي الفاحتة يقوليدعو ربه يف كثري من أر

سبحانك اللهم وحبمدك اللهم اغفر يل، وهذا دعاء، وبني : وهذا دعاء، ويف الركوع والسجود يقول
 وكذلك يف السجود مأمور بأن يكثر من. رب اغفر يل، ويكرر ذلك، وهذا دعاء: السجدتني يقول

الدعاء، وكذلك يف آخر التشهد مأمور بأن يدعو، فالصالة فيها دعاء، وكذلك احلج فيه الدعاء يف 
الطواف، ويف السعي، ويف الوقوف بعد الرمي، وما أشبه ذلك، وهذا دليل على أن اهللا حيب من عباده 

. إذا متت الشروطأن يكثروا من دعائه، وأن ال ميلوا من هذا الدعاء، وأنه سبحانه ال بد وأن جييبهم 
وتقدم كالم ابن عقيل على هذه األدلة اليت فيها األمر بالدعاء، فإنه استدل ا على أن اهللا تعاىل موجود، 
فإن املعدوم ال يدعى، وأنه سبحانه قادر، فإن العاجز ال ميكن أن يطلب منه شيء، وأنه غين، ولو كان 

واستدل به على أنه كرمي؛ وذلك !  وهو ال جيدفقرياً مل يطلب منه شيء، فكيف يطلب من الفقري شيء
ألن الكرمي هو الذي جيود، وهو الذي يهب مما عنده، فاهللا تعاىل هو الكرمي، بل هو الذي ال ينقص ما 

ميني اهللا مألى، ال يغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار، : (عنده كما يقول النيب صلى اهللا عليه وسلم
يا : (، ويقول يف احلديث القدسي)وات واألرض، فإنه مل يغض ما يف ميينهأرأيتم ما أنفق منذ خلق السما

لو أن أولكم وآخركم، وإنسكم وجنكم، قاموا يف صعيد واحد، فسألوين، فأعطيت كل إنسان ! عبادي
، واآليات واألحاديث واألدلة )مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إال كما ينقص املخيط إذا أدخل البحر

  .على هذا كثرية
  ]٧٨[شرح العقيدة الطحاوية 
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قد أمر اهللا عباده بدعائه وجعله عبادة ووعد باإلجابة، وقد خالف يف جدوى الدعاء بعض الفالسفة 
وغالة املتصوفة، واحتجوا بالقدر السابق وأنه كثرياً ما يدعو الناس فال يستجاب هلم، وقد أجاب 

  .العلماء عن شبهام وبينوا خطأهم
  قول يف انتفاع امليت بعمل األحياءجممل ال
…  

معلوم أن من األمور االعتقادية ما يكفر مبخالفته، ومنها ما ال يكفر مبخالفته، وقد تقدم لنا يف هذه 
العقيدة ذكر املسح على اخلفني، وهو من الفروع العملية اليت ال يكفر املخالف فيها، فقد خالف فيه 

ر قول أهل السنة على القول به، وجاءت مسألة أخرى من بعض الصحابة وبعض األئمة، ولكن استق
الفروع، وهي إهداء األعمال إىل األموات أو األحياء، فهي من املسائل الفرعية، وال يكفر املخالف فيها 

وأَنْ لَيس لِإلنسان إِلَّا ما سعى : قد متسكوا بقول اهللا تعاىل: أوالً: وإن ذكرت يف العقيدة، وذلك ألم
إمنا . هلم واجتهاد اجتهدوه، فألجل ذلك مل يكفروا مبثل ذلك ولكنهم خمطئون: وثانياً]. ٣٩:النجم[

كان إهداء األعمال إىل األحياء أو األموات من مسائل العقيدة؛ ألن اخلالف فيه مع املخالفني يف 
خر، واإلميان باملالئكة، العقيدة، ومعلوم أن العقيدة هي األمساء والصفات، والبعث بعد املوت، واليوم اآل

والرسل، والكتب املتقدمة، وال شك أن هذه من األمور االعتقادية، ولكن تلحق ا أيضاً أمور عملية، 
أنه يؤمن ا وإن مل ير هلا : وتعطى حكم العقيدة، وإن مل تكن من العقيدة اليت يعقد عليها القلب، مبعىن

األموات أو اإلحياء يف العقيدة من باب أنه أمر غييب، دالالت، وقد يكون إدخال إهداء األعمال إىل 
ولكن ملا جاءت ! أننا ال ندري هل يصل إىل األموات ثواب هذه األعمال، أو ال يصل إليهم؟: يعين

شواهد ودالئل تدل على أنه ينتفع امليت بعمل احلي إذا أهداه إليه، قال بذلك أهل السنة، فنراهم 
وات ينتفعون بصالم عليهم، ونراهم يدعون هلم، فيدعو أحدهم ألبويه يصلون على األموات، ألن األم

  رب: وألمواته، كقول نوح عليه السالم
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لي ول راغْف يدالوالنهي عن االستغفار للمشركني . فقد ذكروا أن والديه كانا مسلمني] ٢٨:نوح[و
ولو كانوا أويل قرىب، يدل على أم لو كانوا مسلمني النتفعوا ذا االستغفار، وقد ثبت أن النيب صلى 

خر كالمه اهللا عليه وسلم حضر موت عمه أيب طالب وطلب منه أن ينطق بالشهادة فلم يفعل، وكان آ
: ال إله إال اهللا، وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم: هو على ملة عبد املطلب ، وأىب أن يقول: أن قال

فأنزل اهللا ما كَانَ للنبِي والَّذين آمنوا أَنْ يستغفروا للْمشرِكني ولَو كَانوا ) ألستغفرن لك ما مل أنه عنك(
أن هلم أن يستغفروا للمسلمني، وقد ثبت أن النيب صلى اهللا عليه : ، ومفهومه]١١٣:بةالتو[أُولي قُربى 
يعين بعموم هذه ) استأذنت ريب أن أزور قرب أمي فأذن يل، واستأذنته أن أستغفر هلا فمنعين: (وسلم قال

ال ينتفعون به إذا أم ينتفعون باالستغفار إذا كانوا مؤمنني، و: فهذا يفيد) ولو كانوا أويل قرىب: (اآلية
رب اغفر يل ولوالدي وللمؤمنني، فقد دعا : كانوا مشركني، ومعلوم أن االستغفار دعاء، فإنه إذا قال
وقد اشتهر االستدالل بعموم اآليات مثل قول . اهللا لنفسه ولوالديه وللمؤمنني، وهذا الدعاء يفيد وينفع

] ١٠:احلشر[قُولُونَ ربنا اغْفر لَنا ولإِخوانِنا الَّذين سبقُونا بِاِإلميان والَّذين جاُءوا من بعدهم ي: اهللا تعاىل
ندعو إلخواننا الذين سبقونا باإلميان قدمياً وحديثاً، فندعو للصحابة وبيننا وبينهم عدة : فنحن نقول

 آبائنا وأجدادنا ومن خلفنا قرون، وللتابعني ولألئمة وللعلماء يف كل قرن ويف كل زمان، فإن هذه دعوة
ورد . وإخواننا وأقاربنا وأصحابنا وأصدقائنا من املؤمنني الذين سبقونا باإلميان، فال شك أن ذلك ينفعهم

يف بعض الكتب أن إنساناً رأى بعض األموات يف منامه فأخربه ذلك امليت بأنه يأتيهم من دعاء األحياء 
   وصدقات وأعمال وحنو ذلك، تنور عليهم قبورهمأمثال اجلبال من اهلدايا، اليت هي دعاء
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واألعمال اليت دى إليهم كثرية منها الدعاء، وال شك يف . وتزداد ا حسنام، وحتط ا سيئام
وقد دل عليها احلديث الذي : ومنها الصدقة. انتفاع املدعو به إذا كان الداعي واملدعو له أهالً لذلك

). نعم: تت نفسها ومل تتصدق، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أال أتصدق عنها؟ قالإن أمي افتل: (فيه
وقد ثبت أنه صلى اهللا عليه وسلم أذن للخثعمية أن حتج عن أبيها مع أنه حي ولكنه ال : ومنها احلج

: أحججت عن نفسك؟ قال: (لبيك عن شربمة ، فقال: يستطيع الثبوت على الراحلة، ومسع رجالً يقول



فأفاد بأنه ينتفع إذا حج عنه، ولو كان بعيداً يف النسب، ما )حج عن نفسك مث حج عن شربمة: ال، فقال
وكل ذلك يفيد أن األموات ينتفعون بإهداء أعمال احلي، وقد . دام أنه حج عنه وأهدى إليه عمل حجته

  . ......تقدم لنا التفصيل يف ذلك، وعرفنا القول الصحيح واألدلة عليه
  م أن الدعاء ال فائدة فيهالرد على من زع

…  
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: قالوا! وذهب قوم من املتفلسفة وغالية املتصوفة إىل أن الدعاء ال فائدة فيه: [قال املؤلف رمحه اهللا تعاىل
! ألن املشيئة اإلهلية إن اقتضت وجود املطلوب فال حاجة إىل الدعاء، وإن مل تقتضه فال فائدة يف الدعاء

وهذا من غلطات بعض ! وجيعل الدعاء علة يف مقام اخلواص! واص العارفنيوقد خيص بعضهم بذلك خ
الشيوخ، فكما أنه معلوم الفساد باالضطرار من دين اإلسالم فهو معلوم الفساد بالضرورة العقلية، فإن 

ضجيج األصوات يف هياكل : منفعة الدعاء أمر اتفقت عليه جتارب األمم، حىت إن الفالسفة تقول
وجواب الشبهة مبنع . وهذا وهم مشركون! نون اللغات، حيلل ما عقدته األفالك املؤثراتالعبادات، بف

أن تقتضيه بشرط ال : إما أن تقتضيه أو ال، فثم قسم ثالث، وهو: املقدمتني، فإن قوهلم عن املشيئة اإلهلية
توجبه مع تقتضيه مع عدمه، وقد يكون الدعاء من شرطه، كما توجب الثواب مع العمل الصاحل وال 

عدمه، وكما توجب الشبع والري عند األكل والشرب، وال توجبه مع عدمهما، وحصول الولد 
ال فائدة يف الدعاء، كما : بالوطء، والزرع بالبذر، فإذا قدر وقوع املدعو به يف الدعاء مل يصح أن يقال

هو خمالف للشرع فهو ال فائدة يف األكل والشرب والبذر وسائر األسباب، فقول هؤالء كما : ال يقال
ومما ينبغي أن يعلم ما قاله طائفة من العلماء، وهو أن االلتفات إىل األسباب . خمالف للحس والفطرة

شرك يف التوحيد، وحمو األسباب أن تكون أسباباً نقص يف العقل، واإلعراض عن األسباب بالكلية قدح 
أن : وبيان ذلك. والعقل والشرعيف الشرع، ومعىن التوكل والرجاء يتألف من وجوب التوحيد 

االلتفات إىل السبب هو اعتماد القلب عليه، ورجاؤه واالستناد إليه، وليس يف املخلوق ما يستحق هذا؛ 
ألنه ليس مبستقل، وال بد له من شركاء وأضداد، مع هذا كله، فإن مل يسخره مسبب األسباب مل 

بل قد تكون إليه حاجة، من : قلنا! إىل الدعاءإن اقتضت املشيئة املطلوب فال حاجة : وقوهلم. يسخر
  حتصيل مصلحة أخرى عاجلة وآجله، ودفع مضرة أخرى عاجلة وآجلة،

)٣/٤٢٩(  

  



بل فيه فوائد عظيمة من جلب منافع ودفع مضار، كما : وإن مل تقتضه فال فائدة فيه، قلنا: وكذلك قوهلم
 من معرفته بربه وإقراره به، وبأنه مسيع قريب نبه عليه النيب صلى اهللا عليه وسلم، بل ما يعجل للعبد

قدير عليم رحيم، وإقراره بفقره إليه، واضطراره إليه، وما يتبع ذلك من العلوم العلية واألحوال الزكية، 
إذا كان عطاء اهللا معلالً بفعل العبد، كما يعقل من إعطاء املسئول : فإن قيل. اليت هي من أعظم املطالب

الرب سبحانه هو الذي حرك العبد إىل : قلنا! ل قد أثر يف املسئول حىت أعطاه؟للسائل، كان السائ
إين ال أمحل هم اإلجابة، وإمنا أمحل هم : دعائه، فهذا اخلري منه ومتامه عليه، كما قال عمر رضي اهللا عنه

 من السماِء إِلَى يدبر اَألمر: الدعاء، ولكن إذا أهلمت الدعاء فإن اإلجابة معه، وعلى هذا قوله تعاىل
فأخرب سبحانه أنه يبتدئ ] ٥:السجدة[اَألرضِ ثُم يعرج إِلَيه في يومٍ كَانَ مقْداره أَلْف سنة مما تعدونَ 

بتدبري األمر، مث يصعد إليه األمر الذي دبره، فاهللا سبحانه هو الذي يقذف يف قلب العبد حركة الدعاء، 
سبباً للخري الذي يعطيه إياه، كما يف العمل والثواب، فهو الذي وفق العبد للتوبة، مث قبلها، وهو وجيعلها 

الذي وفقه للعمل مث أثابه، وهو الذي وفقه للدعاء مث أجابه، فما أثر فيه شيء من املخلوقات، بل هو 
نظرت يف هذا األمر، : لتابعنيجعل ما يفعله سبباً ملا يفعله، قال مطرف بن عبد اهللا بن الشخري أحد أئمة ا

وهذا يتعلق بالدعاء الذي أمر اهللا ]. فوجدت مبدأه من اهللا، ومتامه على اهللا، ووجدت مالك ذلك الدعاء
به والذي حث عليه النيب صلى اهللا عليه وسلم، والذي جه علماء األمة وحثوا عليه ورغبوا فيه، وهو 

رتل حاجاته بربه، وأن يسأله قضاءها، وأن يرغب إليه بأن سؤال اهللا تعاىل احلاجات، فعلى العبد أن ي
ييسر كل يسري، وأن يعطيه كل مطلب، وقد تقدمت أدلة تفيد األمر بالدعاء واحلث عليه، مثل قوله 

  أَمن يجِيب: تعاىل

)٣/٤٣٠(  

  

 اهعإِذَا د ضطَريا رسول اهللا أقريب (: وملا قال الصحابة. من هو الذي جييبه؟ هو اهللا] ٦٢:النمل[الْم
وإِذَا سأَلَك عبادي عني فَإِني قَرِيب أُجِيب دعوةَ الداعِ إِذَا دعان : ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه أنزل اهللا

: فهذا خرب من ربنا تعاىل أنه قريب وأنه جييب دعوة من دعاه، وكما أمر بذلك يف قوله]) ١٨٦:البقرة[
بقَالَ رو لَكُم جِبتونِي أَسعاد وقد حث النيب صلى اهللا عليه وسلم على الدعاء وأخرب ]. ٦٠:غافر[كُم

وقَالَ ربكُم ادعونِي أَستجِب لَكُم إِنَّ الَّذين : الدعاء هو العبادة، وقرأ هذه اآلية: (بأنه عبادة يف قوله
كذلك حث عليه الصالة والسالم على اإلكثار من الدعاء، ، و])٦٠:غافر[يستكْبِرونَ عن عبادتي 

  . ......هو تكرار الدعاء واإلكثار منه: واإلحلاح) إن اهللا حيب امللحني يف الدعاء: (وروي عنه أنه قال
  قد يعطي اهللا الداعي خرياً مما دعا به فيظن أن دعوته مل جتب

…  



)٣/٤٣١(  

  

ورد : ؟ نقول)ادعوين أستجب لكم : (أثراً لإلجابة فأين معىنإن الكثري قد يدعون وال يرون : وإذا قيل
ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إمث وال قطيعة رحم إال أجاب اهللا دعوته، أو : (يف بعض األحاديث

إما أن جتاب دعوته : فال خيلو من ثالث حاالت) ادخرها له يف اآلخرة، أو دفع عنه من الشر مثلها
إما أن يدفع عنه شر بسبب هذه الدعوة، كما يدفع باألعمال الصاحلة، وإما أن عاجالً ويرى أثرها، و

كما يثيبه على الصالة : يدخرها اهللا له يف اآلخرة فيثيبه عليها كما يثيبه على األعمال الصاحلة، أي
ومعلوم أيضاً أن . وحنوها، فكذلك يثيبه على الدعاء.. والصدقات والزكوات والصيام واحلج واجلهاد

أنه يدفع عنه : لدعاء وإن أجيب الداعي وأعطي سؤله يف الدنيا فإن اهللا بكرمه يثيبه يف اآلخرة، مبعىنا
أن اإلنسان الذي يعلم أن ربه هو الذي : السوء، أو يعظم له األجر، أو جيزل له الثواب، وسبب ذلك

ضي حاجات يقضي احلاجات، وهو الذي يفرج الكربات، وهو الذي جييب الدعوات، وهو الذي يق
 قد عبد ربه فإنك إذا رفعت يديك تدعو اهللا -واحلال هذه-عباده، مث يرتل حاجته بربه، ال شك أنه 

تعاىل ومل يتعلق قلبك بأي خملوق، أليس ذلك دليالً على أنك أردت أنه الذي يقضي حاجتك، وأنه الذي 
 هذه عبادة قلبية، أليس ميلكها وحده، وأنه هو الذي يفرج الكروب، وأنه عالم الغيوب؟ ال شك أن

فالدعاء يثاب عليه يف الدنيا بأن جييب اهللا دعوته، ويف اآلخرة بأن : يستحق الداعي ثواباً على ذلك؟ إذاً
  . ......يعطيه جزاًء على عبادته ومعرفته

  الدعاء سبب من األسباب اليت جيب األخذ ا
…  

)٣/٤٣٢(  

  

إذا كان :إن الدعاء ال فائدة فيه، وقوهلم: دعاء، وقوهلموقد تقدم اعتراض بعض الفالسفة وحنوهم على ال
هذا القدر قد قدر اهللا أنه يأيت، فسوف يأيت دعوت أو مل أدع، وإذا مل يقدره اهللا فلن يأيت ولو دعوت مث 

ادع ربك أن يفرج : وبعبارة أخرى إذا قلنا له مثالً. هذه شبهتهم. فال موجب للدعاء: دعوت، إذاً
أن يقضي عنك هذا الدين، وأن يزيل عنك هذا اهلم والغم، وأن يوسع عليك يف عنك هذا الكرب، و

إن كان اهللا قد قدر أنه يرزقين فسوف : الرزق، وأن يصحك يف بدنك، وأن يرزقك ولداً؛ فإنه يقول
يرزقين سواء دعوت أم مل أدع، وإذا كان اهللا مل يكتب يل هذا الرزق فال فائدة يف هذا الدعاء، دعوت 

إن ربنا سبحانه قد قدر : هذا ليس بصحيح، وذلك ألننا نقول: ونقول. أدع، هكذا يقول أحدهمأو مل 
لك هذا األمر، ولكن جعل له سبباً، وجعل له سبباً وهو الدعاء، فكأنه كتب يف األزل أنك تدعو 



ن ومعلوم أ. فترزق، ولو مل تدع مل ترزق، فيكون الدعاء سبباً من أسباب هذا األمر الذي حصل لك
األسباب مرتبطة مبسبباا، وأن اهللا سبحانه جعل يف هذه الدنيا أسباباً وأمر العباد مبباشرا، وجعل لتلك 

األسباب تأثرياً، وإن كان قد قدر ذلك أزالً، وكتبه يف اللوح احملفوظ، وقد ذكر الشارح األسباب 
ك األكل وهو ينظر إليه وجيده احلسية، واألسباب احلسية ال ينكرها منكر، يف ذلك أن اإلنسان لو تر

حىت مات اعترب قاتالً لنفسه، ألن اهللا تعاىل جعل هذا األكل سبباً يف بقاء احلياة، وقدر أن اإلنسان يأكل 
وكذلك جعل ] ٣١:األعراف[وكُلُوا واشربوا وال تسرِفُوا : من هذا الطعام فيعيش، وأمر بذلك يف قوله

 ولو تركه اإلنسان وهو قادر على أن يشرب حىت مات ظمأً لعد قاتالً الشراب سبباً يف بقاء احلياة،
وكذلك األسباب األخرى يشاهد أا مؤثرة يف مسبباا، فالنكاح والوطء سبب يف حصول . لنفسه

  امى منكُم، وأَنكحوا اَألي]٣:النساء[الولد، فاهللا تعاىل أمر بذلك بقوله فَانكحوا ما طَاب لَكُم من النساِء 

)٣/٤٣٣(  

  

 كُمائإِمو كُمادبع نم نيحالالصال : ، وذلك ألن النكاح سبب يف الولد، فلو أن إنساناً قال]٣٢:النور[و
أتزوج، وإذا كان اهللا قد قدر يل أوالداً حصلوا وإن أتزوج، وإن مل يقدر يل أوالداً فال فائدة يف الزواج، 

 إذا قدر لك ولداً فإنه قد جعل سببه يف النكاح، فعليك أن هذا السبب حىت ليس كذلك، فاهللا: نقول
ولو قال إنسان ال حاجة يف أن أبذر هذه . حيصل ما قدره، وعليك أن تدعو اهللا فهو الذي يقدر ذلك

األرض، فإن كان اهللا قدر أا تنبت ويكون فيها قمح وزرع فذلك سيحصل، سواء زرعتها وسقيتها 
مل أفعل، وإذا قدر أا ال تنبت فإنه ال حيصل فيها شيء، فال فائدة يف زرعي هلا، فهل هذه وحرثتها أو 

املقالة صحيحة؟ ال شك بأا مقالة باطلة؛ وذلك ألن اهللا تعاىل قد أمر بالسبب الذي هو بذر األرض 
أَأَنتم تزرعونه أَم نحن * وزرعها، وهو الذي إذا شاء جعله مثمراً، قال تعاىل أَفَرأَيتم ما تحرثُونَ 

، وأخرب بأنه هو الذي ينبته ولو شاء مل ينبت، )حترثون ( ، فأثبت هلم حرثاً ]٦٤-٦٣:الواقعة[الزارِعونَ 
فهذا بيان أن األسباب هلا فائدة ولو كان ذلك مكتوباً ] ٦٥:الواقعة[وهلذا قال لَو نشاُء لَجعلْناه حطَاما 

 إذاً الدعاء سبب كما أن النكاح سبب، وكما أن البذر سبب والزرع سبب والغرس سبب، وهذا .أزالً
يبني أن هذه األسباب تؤثر بإذن اهللا تعاىل، فهناك من يعتمد على األسباب كلها، وقد تقدم أن االعتماد 

أنه جعل لغريه : ، أيعلى األسباب يعترب شركاً، يعين أن االعتقاد بأن السبب هو املؤثر يعترب شركاً باهللا
  . ......تأثرياً ومل يدعه لتقدير اهللا، فاهللا تعاىل أخرب بأنه هو الذي خيلق اخللق وهو الذي يرزقهم

  االعتماد على األسباب كفر وتركها قدح يف الشرع والعقل
…  

)٣/٤٣٤(  



  

ومل جيعل اهللا خالقاً؛ اإلنسان هو الذي خيلق ولده؛ ألنه يصبه يف الرحم مث يتكون ولداً، : لو قال إنسان
الذين يعرضون عن : كان هذا كفراً باهللا الذي هو مسبب األسباب، فهذا احلكم األول، واحلكم الثاين

األسباب وينفوا وال يلتفتون إىل األسباب، ال شك أن هذا حمو لألسباب وهو نقص يف العقل، إذ ال 
كذلك أيضاً .  أعيش فإين سوف أعيش وإن مل آكلإذا قدر اهللا يل أن: يليق بالعاقل أن يترك العقل فيقول

سيرتل علي من السماء طعامي وشرايب وحاجيت، وإن مل أحترك، فهذا نقص يف : طلب الرزق، فمن يقول
فاحلاصل أن االعتماد على األسباب يعترب شركاً . العقل، وإعراض عن األسباب، وهو قدح يف الشرع

ل، وحمو تأثريها قدح يف الشرع، وعلى كل حال فهذا الدعاء وقدحاً يف التوحيد، وحموها نقص يف العق
قد أمر اهللا به وحث عليه ورغب فيه، وأخرب بأنه حيب الذين يدعونه، وقد تقدم قول النيب صلى اهللا عليه 

، ففيه حث على أن اإلنسان يدعو اهللا حىت حيصل على رضاه، )من مل يسأل اهللا يغضب عليه: (وسلم
سلوا اهللا حاجاتكم كلها حىت ملح للطعام، وإن كان ذلك يستدعي أن : قولوأن بعض السلف كان ي

اإلنسان يفعل السبب مع عدم اعتماده عليها، ومن مجلتها أن يدعو اهللا تعاىل، والدعاء حيصل خبريي 
الدنيا واآلخرة، فيدعو بأمور الدنيا ويدعو بأمور اآلخرة، ويعلم أا بيد اهللا، وأنه سبحانه هو الذي 

ميني اهللا مألى ال : (ي عباده وال تنفذ خزائنه، مهما أنفق ومهما أعطى، كما قال صلى اهللا عليه وسلميعط
تغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات واألرض، فإنه مل يغض ما يف 

لكم وآخركم، وإنسكم لو أن أو! يا عبادي: قال اهللا تعاىل: (، وكما يف احلديث القدسي يقول)مينيه
وجنكم، قاموا يف صعيد واحد، فسألوين فأعطيت كل إنسان مسألته، ما نقص ذلك مما عندي، إال كما 

، وأشباه ذلك مما ورد يف األحاديث اليت فيها احلث على الدعاء )ينقص املخيط إذا أدخل البحر
  والترغيب فيه، وبيان أمهيته وفائدته، وبيان أن قول

)٣/٤٣٥(  

  

إذا كان اهللا قدره فسوف يأيت، : املقدمة األوىل قوهلم: ن قالوا إنه ال فائدة فيه، قول باطل، مبقدمتنيالذي
إذا مل يقدر فال فائدة يف الدعاء، كيف يدعو : نعم قدره ولكن جعل له سبباً، واملقدمة الثانية قوهلم: نقول

 فيه إال تضرع العبد لربه، وإظهاره بل له فائدة، ولو مل يكن: بشيء قد قدر اهللا أنه ال حيصل، نقول
  . ......االفتقار إليه، والرغبة فيما عنده، لكان ذلك كافياً وإن مل حتصل له طلبته

  الواقع يشهد بفائدة الدعاء
…  

والواقع يشهد بفائدة الدعاء، فالنيب صلى اهللا عليه وسلم ملا سئل مرة وهو على املنرب أن يدعو اهللا تعاىل 



مرتني أو ثالثاً فاستجاب اهللا دعاءه فرتل املطر يف ذلك اليوم، ) اللهم أغثنا: (ه وقالبالغيث، رفع يدي
، فانفرجت السماء )اللهم حوالينا وال علينا: (واستمر نزوله أسبوعاً، ويف اجلمعة الثانية دعا بقوله

عوة وهو وصارت كاإلكليل استجابة لدعوته، فدل على أنه يؤثر بالدعاء، سيما إذا كان مستجاب الد
الذي تتم فيه الصفات اليت يكون ا أهالً ألن جتاب دعوته، فيأيت بشروط إجابة الدعوة، فإن للدعاء 
شروطاً مذكورة يف الكتب املطولة، وقد مجع العلماء ما وصلهم أو ما صح عندهم من األدعية، ففي 

رفوعة، سواًء كانت تتعلق كتاب الدعوات أورد فيه كثرياً من األدعية امل: صحيح البخاري كتاب امسه
، سؤال اجلنة والنجاة من النار، وسؤال اخلري وحمو الشر وأشباه ذلك: بأمور الدنيا أو بأمور اآلخرة، مثل

كذلك يف صحيح مسلم كتاب الذكر والدعاء مجع فيه . االستعاذة من الشرور وحنوها: والتحفظ مثل
 كتاب الدعاء للبيهقي مطبوع يف ثالثة جملدات، أدعية كثرية، وأفردت األدعية أيضاً بكتب من أوسعها

لكن فيه أدعية كثرية، واهتم بذلك العلماء متقدمهم ومتأخرهم، ،وإن كانت فيه مقدمة طويلة وفهارس 
. وكل أفرد ما يسر اهللا أن يطلع عليه وما عن له من األدعية، وال شك أن ذلك دليل على إجابة الدعاء

......  
  داعي قد ال يعطى شيئاً أو يعطى غري ما سألبيان السبب يف أن ال

…  
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أن من الناس من قد يسأل اهللا فال يعطى شيئاً، أو : وهنا سؤال معروف، وهو: [قال املؤلف رمحه اهللا
أن اآلية مل تتضمن عطية : أحدها: يعطى غري ما سأل؟ وقد أجيب عنه بأجوبة، فيها ثالثة أجوبة حمققة

ا تضمنت إجابة الداعي، والداعي أعم من السائل، وإجابة الداعي أعم من إعطاء السؤال مطلقاً، وإمن
يرتل ربنا كل ليلة إىل السماء الدنيا حني يبقى ثلث الليل : (السائل، وهلذا قال النيب صلى اهللا عليه وسلم

 الداعي ففرق بني). من يدعوين فأستجيب له، من يسألين فأعطيه، من يستغفرين فأغفر له: اآلخر فيقول
والسائل، وبني اإلجابة واإلعطاء، وهو فرق بني العموم واخلصوص، كما أتبع ذلك باملستغفر وهو نوع 
من السائل، فذكر العام مث اخلاص مث األخص، وإذا علم العباد أنه قريب جييب دعوة الداعي علموا قربه 

عبادة يف حال، ودعاء املسألة يف منهم ومتكنهم من سؤاله، وعلموا علمه ورمحته وقدرته، فدعوه دعاء ال
 كُمبقَالَ رحال، ومجعوا بينهما يف حال، إذ الدعاء اسم جيمع العبادة واالستعانة، وقد فسر قوله و

بالدعاء الذي هو العبادة، والدعاء الذي هو الطلب، وقوله بعد ] ٦٠:غافر[ادعونِي أَستجِب لَكُم 
أن إجابة دعاء : اجلواب الثاين. يؤكد املعىن األول] ٦٠:غافر[ونَ عن عبادتي إِنَّ الَّذين يستكْبِر: ذلك

السؤال أعم من إعطاء عني السؤال، كما فسره النيب صلى اهللا عليه وسلم فيما رواه مسلم يف صحيحه 



إال ما من رجل يدعو اهللا بدعوة ليس فيها إمث وال قطيعة رحم، : (أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
إما أن يعجل له دعوته، أو يدخر له من اخلري مثلها، أو يصرف عنه من : أعطاه ا إحدى ثالث خصال

، وقد أخرب الصادق املصدوق أنه ال بد يف )اهللا أكثر: يا رسول اهللا إذاً نكثر، قال: الشر مثلها، قالوا
 مؤجالً، أو يصرف عنه من السوء الدعوة اخلالية من العدوان من عطاء السؤال معجالً، أو مثله من اخلري

  أن الدعاء سبب مقتض لنيل املطلوب، والسبب له شروط وموانع، فإذا حصلت: اجلواب الثالث. مثله
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شروطه وانتفت موانعه حصل املطلوب، وإال فال حيصل ذلك املطلوب، بل قد حيصل غريه، وهكذا سائر 
لق عليها جلب منافع أو دفع مضار، فإن الكلمات مبرتلة الكلمات الطيبات من األذكار املأثورة، املع

اآللة يف يد الفاعل، ختتلف باختالف قوته وما يعينها، وقد يعارضها مانع من املوانع، ونصوص الوعد 
والوعيد املتعارضة يف الظاهر من هذا الباب، وكثرياً ما جتد أدعية دعا ا قوم فاستجيب هلم، ويكون قد 

ورة صاحبه وإقباله على اهللا، أو حسنة تقدمت منه، جعل اهللا سبحانه إجابة دعوته اقترن بالدعاء ضر
شكر احلسنة، أو صادف وقت إجابة وحنو ذلك فأجيبت دعوته، فيظن أن السر يف ذلك الدعاء، فيأخذه 

 وهذا كما إذا استعمل رجل دواًء نافعاً يف الوقت. جمرداً عن تلك األمور اليت قارنته من ذلك الداعي
الذي ينبغي، فانتفع به، فظن آخر أن استعمال هذا الدواء مبجرده كاف يف حصول املطلوب، وكان 
غالطاً، وكذا قد يدعو باضطرار عند القرب فيجاب فيظن أن السر للقرب، ومل يدر أن السر لالضطرار 

حب إىل اهللا وصدق اللجوء إىل اهللا تعاىل، فإذا حصل ذلك يف بيت من بيوت اهللا تعاىل كان أفضل وأ
فاألدعية والتعوذات والرقى مبرتلة السالح، والسالح بضاربه ال حبده فقط، فمىت كان السالح . تعاىل

سالحاً تاماً، والساعد ساعداً قوياً، واحملل قابالً، واملانع مفقوداً، حصلت به النكاية يف العدو، ومىت ختلف 
ء يف نفسه غري صاحل، أو الداعي مل جيمع بني قلبه واحد من هذه الثالثة ختلف التأثري، فإذا كان الدعا

هذه األجوبة قد تقدمت اإلشارة إىل .] ولسانه يف الدعاء، أو كان مث مانع من اإلجابة مل حيصل األثر
أن بعض الناس يدعو ويكرر الدعاء، ومع ذلك ال يستجاب دعاؤه، واهللا تعاىل : بعضها، والسؤال هو

ملاذا ال يستجيب وقد وعد باإلجابة؟ وكذلك : وقد يقال! ؟].٦٠:غافر[كُم يقول ادعونِي أَستجِب لَ
، فكيف مل حتصل اإلجابة؟ ومن هذه ]١٨٦:البقرة[فَإِني قَرِيب أُجِيب دعوةَ الداعِ إِذَا دعان : قوله

  األجوبة اليت
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] ٦٠:غافر[ادعونِي أَستجِب لَكُم : القول بأن اإلجابة أعم من اإلعطاء، حيث إن اهللا: ذكرها الشارح
أعطيه مطلبه، وال أعطيه ما سأل، فاإلجابة يدخل : ، ومل يقل]١٨٦:البقرة[أُجِيب دعوةَ الداعِ : وقال

فيها الثواب، ويدخل فيها التلبية لطلبه أو حنو ذلك، أو السماع، أي أنه مسع دعوته مساع قبول وقبل 
ني إعطائه سؤله وبني إجابة الدعوة، فاهللا ذكر إجابة الدعوة ومل يذكر إعطاء دعوته، فيكون هناك فرق ب

من : (ومسعنا االستشهاد حبديث الرتول الذي يقول اهللا فيه. املسئول، فال يكون هناك اعتراض على اآلية
، ويظهر هنا الفرق بني السؤال )يسألين فأعطيه؟ من يدعوين فأستجيب له؟ من يستغفرين فأغفر له؟

ادعونِي : أجيبه، واآلية ليس فيها إال الدعاء: أعطيه، أما يف الدعاء فقال: الدعاء، ففي السؤال قالو
: ، فإذا أجابه بأن مسع دعاءه أو بأن قبل دعاءه صدق عليه أنه أجابه، فيقال]٦٠:غافر[أَستجِب لَكُم 

أن الداعي ال يسلم من إحدى : أما اجلواب الثاين ففيه. أنت ممن قبل اهللا دعاءك وإن مل يعطك سؤلك
أن يصرف : الثالثة. أن يدخر له يف اآلخرة: احلالة الثانية. أن يعطى سؤله يف الدنيا: احلالة األوىل: ثالث

أن الدعاء قد يتخلف سبب اإلجابة : أما اجلواب الثالث فهو. فهو رابح بكل حال. عنه من الشر مثله
كون اإلنسان مؤمناً صحيح االعتقاد هذا يعترب سبباً : ، فمثالًفيه؛ وذلك ألن اإلجابة هلا أسباب وموانع

من أسباب اإلجابة، وكذلك اإلحلاح يف الدعاء، واستحضار القلب، واجتماع القلب واللسان على 
الدعاء، وكذلك االضطرار، بأن يقع املرء يف شدة وضرورة فيلجأ إىل ربه صادقاً يف دعائه أن يرزقه وأن 

ومن ذلك أن يستعمل املرء أدعية مأثورة، وكذلك حتري أوقات اإلجابة وأماكن يستره وأن ينصره، 
: فلو حصل ذلك لرجل فسمع به رجل آخر وقال. اإلجابة، فإذا اجتمعت فيه األسباب أعطي سؤله

اللهم ارزقين : اللهم إين ظلمت نفسي فاغفر يل فغفر له، أو ملا قال: فالن أعطي سؤاله ملا دعا بقوله مثالً
  اًرزق
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حسناً ويسر يل اليسرى وجنبين العسرى، وأنا دعوت ولكن مل يستجب يل، فأنا ال أزال يف شدة، وال 
ختلف فيك سبب من أسباب اإلجابة، فلو اجتمعت األسباب فيك الستجيب : نقول. أزال يف جهد

ء من األعمال مانعاً قد يكون التقصري يف شي: دعاؤك، ولكن العلة أنه ختلف سبب أو وجد مانع، فمثالً
مث ما مثل به الشارح رمحه . من اإلجابة، وارتكاب شيء من السيئات واملخالفات يكون مانعاً من اإلجابة

قد يوجد مثالً من إنسان دعاء عند قرب ولكنه دعا وهو مضطر، ودعا وهو صادق الرغبة فظن : اهللا بقوله
هذا القرب تستجاب عنده الدعوة، وهذا القرب : أن إجابته بسبب ذلك القرب، فسمعه اآلخرون فقالوا

جييب من دعاه، وليس كذلك يف احلقيقة، بل األمر إمنا حصل إما مصادفة، وإما بأمر مساوي، وإما حباجة 
حصلت له، فاحلاصل أن اإلنسان عليه أن ينظر ويأيت باألسباب اليت تكون مؤثرة ومفيدة يف إجابة 



النعم، ودفع من النقم، حنمد اهللا على طول األعمار والتردد يف اآلثار، حنمد اهللا على ما أوىل من . الدعاء
  . ......حنمد اهللا على ظهور فضله ونسأله سبحانه اإلعانة على ذكره وشكره وحسن عبادته

…  
  ]٧٩[شرح العقيدة الطحاوية 

، وقد قد أثىن اهللا على نفسه بأنه مالك كل شيء، ووصف نفسه سبحانه بصفات ذاتية وصفات فعلية
أنكر الصفات الفعلية كالغضب والرضا كثري من األشعرية، وأولوها باإلرادة زعماً منهم أن اهللا مرته 

  .عنها التصاف املخلوقني ا، ولعلماء السنة أجوبة عليهم واضحة مستندة إىل الكتاب والسنة
  أمهية الدعاء وإنكار بعض طوائف القدرية له

…  
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 االعتقاد مسألة الدعاء، وأن ربنا سبحانه أمر أن ندعوه ووعدنا أن يستجيب لنا، مما درسناه يف مسائل
أُجِيب دعوةَ الداعِ إِذَا دعان : ، وقال تعاىل]٦٠:غافر[ادعونِي أَستجِب لَكُم : قال تعاىل

كُم تضرعا وخفْيةً ، ادعوا رب]٥٦:األعراف[وادعوه خوفًا وطَمعا : ، وقال تعاىل]١٨٦:البقرة[
وقد عرفنا أن الدعاء هو النداء، وأنا إذا . واآليات يف أمر اهللا عباده بأن يدعوه كثرية] ٥٥:األعراف[

وهكذا ! يا ربنا! يا اهللا: فذلك يستدعي نداًء منا لربنا، واملعىن! اللهم أعطنا سؤلنا! اللهم اغفر لنا: قلنا
ال ! يا ربنا: التقدير] ٢٨٦:البقرة[ربنا ال تؤاخذْنا إِنْ نِسينا أَو أَخطَأْنا : ولهاألدعية اليت يف القرآن مثل ق

دعاء عبادة، ودعاء مسألة، وأن كالً منهما يلزم منه : وقد ذكرنا أن الدعاء ينقسم إىل قسمني. تؤاخذنا
 املسألة، ودعاء العبادة يدخل فيه اآلخر، فدعاء املسألة يستلزم دعاء العبادة، ودعاء العبادة يتضمن دعاء

الصلوات دعاء عبادة، واألذكار دعاء عبادة، والقراءة دعاء عبادة، واألوراد : كل العبادات، فمثالً
دعاء عبادة، والصدقات والصالت والرب، واألمر باملعروف والنهي عن املنكر وما أشبه ذلك من 

 كلها، ولكن هي يف احلقيقة تتضمن دعاء املسألة، األعمال اخلريية، وهكذا ترك املنكرات دعاء عبادة
أقصد من صدقيت .. أقصد من صاليت الثواب: وذلك أن العابد ربه ما قصد إال املسألة، فكأنه يقول

أو ! أصلي لك يا ريب: أقصد من دعائي ومن ذكري ومن قراءيت احلياة الطيبة، أو كأنه يقول.. الثواب
فهو داع، إال أنه يف حقيقة أمره يقصد األجر :  ولتصلح أحوايل، إذاًلتغفر يل ولترزقين! أحج لك يا ريب

وقد ذكرنا أن االشتغال بالدعاء والذكر يقوم مقام السؤال؛ ألنه ورد يف احلديث . على هذه العبادات
، وألجل ذلك )من شغله ذكري عن مسأليت أعطيته أفضل ما أعطي السائلني: (القدسي أن اهللا يقول

   القرآن لفظها لفظ الدعاء ولكنها ذكر وثناء،وردت أدعية يف



)٣/٤٤١(  

  

 نمم لْكالْم زِعنتاُء وشت نم لْكي الْمتؤت لْكالْم كالم ممثل قول اهللا تعاىل يف سورة آل عمران قُلِ اللَّه
 ريالْخ كداُء بِيشت نلُّ مذتاُء وشت نم زعتاُء وشت يرٍء قَديلَى كُلِّ شع كإِن * جولتارِ وهي النلَ فاللَّي جولت

آل [النهار في اللَّيلِ وتخرِج الْحي من الْميت وتخرِج الْميت من الْحي وترزق من تشاُء بِغيرِ حسابٍ 
ؤال، إمنا فيها جمرد الثناء على اهللا، ولكن هذا الثناء يستلزم هذه اآليات ليس فيها س] ٢٧-٢٦:عمران
هذه هي حقيقة الدعاء، وقد ذكرنا أن املسائل اليت تلحق ذا الكتاب غالباً يكون فيها : نقول. الدعاء

  . ......خالف مع بعض املبتدعة
  افتقار اخللق إىل اهللا وحاجتهم إليه

…  
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وميلك كل شيء وال ميلكه شيء، وال غىن عن اهللا تعاىل طرفة عني، : ( قوله: [قال املؤلف رمحه اهللا تعاىل
كالم حق ظاهر ال خفاء فيه، واحلني . ومن استغىن عن اهللا طرفة عني فقد كفر وصار من أهل احلني

أن اهللا تعاىل هو املالك : كالم ظاهر، مبعىن) وميلك كل شيء وال ميلكه شيء : ( قوله]. بالفتح اهلالك
تبارك الَّذي بِيده الْملْك : ، وقوله]١:التغابن[لَه الْملْك ولَه الْحمد : كل شيء، كما أخرب تعاىل بقولهل
، وال شك أن امللك واملالك من أمساء اهللا، فهو الذي ميلك التصرف الكامل، فهو مالك ]١:امللك[

مالك الرقاب، ومذلل الصعاب، هو املالك لكل الدنيا ومالك اآلخرة، ومالك العباد، ومالك البالد، و
: شيء، وال ميلكه شيء، فهو اخلالق وما سواه خملوقون، واملالك وما سواه مملوكون، فمعىن هذه اجلملة

االعتراف بأن امللك ملكه، وبأن العبيد كلهم وما يف أيديهم مملوكون له، وملكهم ملا حتت أيديهم وحتت 
هذه الدولة ميلكها :  استقالالً، وهو أيضاً ملك مؤقت، فإذا قلت مثالًتصرفهم ملك خاص ال ميلكون له

هذه املزرعة ملك فالن أو هذه : إن ملكه خاص ومؤقت، وإذا قلت مثالً: فالن أو رئيسها فالن، نقول
 العمارة ملك فالن، فاملعىن أنه ميلكها ملكاً خاصاً وملكاً مؤقتاً، رمبا تنتزع منه أو ينتزع منها أو ميوت

، ]١:امللك[تبارك الَّذي بِيده الْملْك : ويتركها، فعرف بذلك أن امللك احلقيقي هو اهللا تبارك وتعاىل
وأما كونه سبحانه ال غىن ألحد عنه طرفة عني فقد ]. ٨٣:يس[فَسبحانَ الَّذي بِيده ملَكُوت كُلِّ شيء 

يها أن العباد حباجة إىل رم، وأم مضطرون إىل سؤاله، تقدم معىن ذلك يف اجلمل املتقدمة واليت ذكر ف
وهو سبحانه حيب منهم أن يسألوه ويدعوه، ويرغبهم يف أن يسألوه ويستعطوه من فضله مع كوم 



وه اللَّهو اُء إِلَى اللَّهالْفُقَر متأَن اسا النها أَيحباجة إىل عطائه وهو غين عنهم، يقول اهللا تعاىل ي نِيالْغ 
 يدم١٥:فاطر[الْح[،  
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، فوصف نفسه بأنه ]٣٨:حممد[ويقول تعاىل واللَّه الْغنِي وأَنتم الْفُقَراُء وإِنْ تتولَّوا يستبدلْ قَوما غَيركُم 
 من أطعمته كلكم جائع إال! يا عبادي(الغين والعباد فقراء إليه، ورد يف احلديث القدسي الصحيح 

فإذاً ال أحد يستغين ). كلكم عار إال من كسوته فاستكسوين أكسكم! فاستطعموين أطعمكم، يا عبادي
عن اهللا طرفة عني، والذين يظهرون أم ميلكون نعم اهللا هم يف احلقيقة فقراء ولو ذللت هلم الدنيا، ولو 

كفرة الذين كانوا بني املسلمني ملا سخرت هلم الدنيا حىت اخندع كثري منهم، حىت ذكر يل عن بعض ال
أعوذ . إمنا رزقتين مييين: اعبد اهللا فإن اهللا هو الذي رزقك، أنكر ذلك والعياذ باهللا وقال: قيل ألحدهم

اعتمد على أنه الذي كسب أو مل يكسب، ونسي أن اهللا حنن عليه أبويه يف : باهللا من ذلك، يعين
غذيه يف حالة عجزه، حىت اشتد عظمه وقوي هيكله، فنسي طفولته، وأنه وكل به من يطعمه ويسقيه وي

فضل اهللا عليه، واعتقد أنه هو الذي أغىن نفسه، ولو شاء اهللا النتقم منهم ولسلبهم ما أعطاهم، فعلى 
  . ......اإلنسان أن يعترف أنه فقري إىل اهللا وأن ربه هو الغين، وأن العباد ال غىن هلم عن رم طرفة عني

  فعلية كالغضب والرضاصفات اهللا ال
…  

)٣/٤٤٤(  

  

قال تعاىل رضي اللَّه عنهم ) واهللا يغضب ويرضى ال كأحد من الورى : ( وقوله: [قال املؤلف
، وقال تعاىل من ]١٨:الفتح[، لَقَد رضي اللَّه عنِ الْمؤمنِني إِذْ يبايِعونك تحت الشجرة ]١١٩:املائدة[

 هنه لَعلَيع بغَضو ٦٠:املائدة[اللَّه[ هنلَعو هلَيع اللَّه بغَضو ،]اللَّه ]٩٣:النساء نبٍ مضاُءوا بِغبو ،
ومذهب السلف وسائر األمة إثبات صفة الغضب والرضا والعداوة . ونظائر ذلك كثرية] ٦١:البقرة[

 ا الكتاب والسنة، ومنع التأويل الذي والوالية واحلب والبغض وحنو ذلك من الصفات اليت ورد
يصرفها عن حقائقها الالئقة باهللا تعاىل، كما يقولون مثل ذلك يف السمع والبصر والكالم وسائر 

إذا كان تأويل الرؤية وتأويل كل معىن يضاف إىل : ( الصفات، كما أشار إليها الشيخ فيما تقدم بقوله
وانظر إىل جواب اإلمام مالك رضي اهللا ). ليه دين املسلمني الربوبية ترك التأويل، ولزوم التسليم، وع

وروي أيضاً عن أم سلمة رضي اهللا . االستواء معلوم والكيف جمهول: عنه يف صفة االستواء كيف قال



: ( عنها موقوفاً عليها ومرفوعاً إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم، وكذلك قال الشيخ رمحه اهللا فيما تقدم
إن اإلسالم بني الغلو والتقصري : ( ويأيت يف كالمه) في والتشبيه زل ومل يصب الترتيه من مل يتوق الن

إن الرضا : نفى التشبيه وال يقال) ال كأحد من الورى : ( وقول الشيخ رمحه اهللا) . والتشبيه والتعطيل 
 أن اهللا يأمر مبا إرادة اإلحسان، والغضب إرادة االنتقام، فإن هذا نفي للصفة، وقد اتفق أهل السنة على

حيب ويرضى، وإن كان ال يريده وال يشاؤه، وينهى عما يسخطه ويكرهه ويبغضه ويغضب على فعله، 
. وإن كان قد شاءه وأراده، فقد حيب عندهم ويرضى ما ال يريده، ويكره ويسخط ويغضب ملا أراده

ألن الغضب غليان :  يقولمل تأولت ذلك؟ فال بد أن: ويقال ملن تأول الغضب والرضا بإرادة اإلحسان
  :فيقال له! دم القلب، والرضا امليل والشهوة، وذلك ال يليق باهللا تعاىل

)٣/٤٤٥(  

  

وكذلك : غليان دم القلب يف اآلدمي أمر ينشأ عن صفة الغضب، ال أنه هو الغضب، ويقال له أيضاً
به، فإن احلي منا ال يريد إال ما اإلرادة واملشيئة فينا، فهي ميل احلي إىل الشيء أو إىل ما يالئمه ويناس

جيلب له منفعة، أو يدفع عنه مضرة، وهو حمتاج إىل ما يريده، ومفتقر إليه، ويزداد بوجوده، وينقص 
بعدمه، فاملعىن الذي صرفت إليه اللفظ كاملعىن الذي صرفته عنه سواء، فإن جاز هذا جاز ذاك، وإن 

يوصف اهللا ا خمالفة لإلرادة اليت يوصف ا العبد، وإن اإلرادة اليت : فإن قال. امتنع هذا امتنع ذاك
إن الغضب والرضا الذي يوصف اهللا به خمالف ملا يوصف به العبد، : فقل: كان كل منهما حقيقة، قيل له

وإن كان كل منهما حقيقة، فإن كان ما يقوله يف اإلرادة ميكن أن يقال يف هذه الصفات مل يتعني التأويل، 
ألنك تسلم من التناقض، وتسلم أيضاً من تعطيل معىن أمساء اهللا تعاىل وصفاته بال بل جيب تركه؛ 

موجب، فإن صرف القرآن عن ظاهره وحقيقته بغري موجب حرام، وال يكون املوجب للصرف ما دله 
وهذا الكالم يقال . إن عقله دله على خالف ما يقوله اآلخر: عليه عقله، إذ العقول خمتلفة، فكل يقول

من نفى صفة من صفات اهللا تعاىل المتناع مسمى ذلك يف املخلوق، فإنه البد أن يثبت شيئاً هللا لكل 
تعاىل على خالف ما يعهده حىت يف صفة الوجود، فإن وجود العبد كما يليق به، ووجود الباري تعاىل 

، وما مسى به كما يليق به، فوجوده تعاىل يستحيل عليه العدم، ووجود املخلوق ال يستحيل عليه العدم
الرب نفسه ومسى به خملوقاته، مثل احلي والعليم والقدير، أو مسى به بعض صفاته كالغضب والرضا، 
ومسى به بعض صفات عباده، فنحن نعقل بقلوبنا معاين هذه األمساء يف حق اهللا تعاىل، وأنه حق ثابت 

 املعنيني قدراً مشتركاً، لكن هذا موجود، ونعقل أيضاً معاين هذه األمساء يف حق املخلوق، ونعقل أن بني
املعىن ال يوجد يف اخلارج مشتركاً، إذ املعىن املشترك الكلي ال يوجد مشتركاً إال يف األذهان، وال يوجد 

  يف اخلارج إال معيناً خمتصاً،



)٣/٤٤٦(  

  

 مل غضب مالك خازن النار وغضب غريه من املالئكة،: فيثبت يف كل منهما كما يليق به، بل لو قيل
يوجب أن يكون مماثالً لكيفية غضب اآلدميني؛ ألن املالئكة ليسوا من األخالط األربعة، حىت تغلي دماء 

أما الكالم الذي بعده فيتعلق ببعض ]. قلوم كما يغلي دم قلب اإلنسان عند غضبه، فغضب اهللا أوىل
ى صفات فعلية، ألنه الصفات ومنها صفة الغضب والرضا والسخط واحلب والبغض وحنوها، وهذه تسم

صفات ذاتية، وصفات فعلية، فالصفات الذاتية هي املالزمة : قد تقدم أن الصفات تنقسم إىل قسمني
للموصوف؛ كصفة الكالم واحلياة وصفة الوجه واليد والسمع والبصر وحنوها، وأما صفة العلو والرتول 

فعل، أي أن اهللا يفعلها إذا وصفة احلب والبغض والكراهية والسخط والغضب والرضا فهذه صفات 
شاء، وقد تكاثرت األدلة على إثبات صفات األفعال يف القرآن وكذا يف السنة، ومع كثرا فقد أنكرها 
الكثري من املبتدعة، فأنكرها املعتزلة وإن كانوا قد أنكروا أيضاً الصفات الذاتية، وأنكر األشعرية هذه 

وها، بل أقروا ا؛ وذلك ألم رأوا األدلة عليها من القرآن ولكن أهل السنة مل ينكر. الصفات الفعلية
وغَضب اللَّه علَيهِم ولَعنهم وأَعد لَهم جهنم وساَءت مصريا : والسنة متواترة وواضحة فقول اهللا تعاىل

سةَ أَنَّ غَضب اللَّه والْخام: ، هل ننكر داللة هذه اآلية على صفة الغضب؟ وكذلك قوله]٦:الفتح[
ومن يقْتلْ مؤمنا متعمدا فَجزاؤه جهنم خالدا فيها وغَضب : ، وكذلك قوله يف القاتل]٩:النور[علَيها 

، ]٦١:البقرة[وباُءوا بِغضبٍ من اللَّه : ، وكذلك قوله يف قوم هود ملا أغضبوه]٩٣:النساء[اللَّه علَيه 
، وكذلك ]١٦٢:آل عمران[باَء بِسخط من اللَّه : وكذلك آيات السخط مثل قوله تعاىل. وحنو ذلك

رضي اللَّه عنهم ورضوا عنه وهكذا أيضاً األحاديث كحديث : وردت آيات الرضا كثرياً يف القرآن
  الشفاعة إذا جاء أهل املوقف إىل آدم

)٣/٤٤٧(  

  

إن ريب قد غضب اليوم غضباً مل يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده :  لنا إىل ربنا، فيقولاشفع: (يقولون
، وهكذا يقول نوح وإبراهيم وباقي أويل العزم من الرسل، فيقرون بأن اهللا تعاىل قد غضب اليوم )مثله

يعترفون غضباًَ مل يغضب قبله ولن يغضب بعده مثله، فال شك أن هذا دليل على أن األنبياء والرسل 
لرم بأنه يتصف بصفة الغضب كما يليق به، وعلى هذا فالبد من إثبات هذه الصفة، ولكن إذا أثبتناها 

نرتهها عن مشاة غضب : ثانياً. ال نكيفها، وال نقول كيفية الغضب كذا وكذا يف حق اهللا: أوالً: فإنا
ال كغضب أحد من اخللق، إذاً : أي) ال كأحد من الورى : ( املخلوق، وهلذا يقول الطحاوي رمحه اهللا

إن الغضب الذي : وقد أنكر األشاعرة هذه الصفة وقالوا. غضب اهللا يليق به، وغضب املخلوق يليق به



فبماذا : نعرفه هو غليان دم القلب لطلب االنتقام، وهذا الوصف ال يليق باهللا، فقال هلم أهل السنة
: نفسره يف حق اهللا بأنه إرادة االنتقام، قلنا: ضب؟ فقالواتفسرون اآليات واألحاديث اليت فيها إثبات الغ

كيف صرفتم غضب اهللا إىل إرادة اهللا أن ينتقم؟ واألشاعرة إمنا صرفوه إىل هذا املعىن ألم يعترفون 
ال، هذه إرادة : اإلرادة هي ميل النفس إىل املراد، قالوا: باإلرادة، فيثبتون صفة اإلرادة هللا، وإذا قلنا هلم

الغضب الذي هو غليان دم القلب هذا غضب املخلوق أيضاً، فأنتم فررمت من شيء : خلوق، قلناامل
ووقعتم يف مثله، فاألوىل لكم أن تثبتوا صفة الغضب وتنفوا عنها التشبيه، وتكلون كيفيتها إىل اهللا تعاىل، 

ليت هي من كما تفعلون ذلك يف سائر الصفات؛ وذلك ألن املخلوق قد وصف بكثري من الصفات ا
صفات اهللا، ومع ذلك يوجد فارق بني صفات اخلالق وصفات املخلوق، فإذا أثبتنا صفة السمع والبصر 

، ]٦١:احلج[، وأَنَّ اللَّه سميع بصري ]١٣٤:النساء[كما أثبتها اهللا تعاىل لنفسه وكَانَ اللَّه سميعا بصريا 
  فَجعلْناه: ، وكذلك اإلنسان، قال تعاىل]١:ادلةا[واللَّه يسمع تحاوركُما 

)٣/٤٤٨(  

  

فاإلنسان مسيع واهللا مسيع، فهل يلزم التشابه ]. ٣٨:مرمي[، أَسمع بِهِم وأَبصر ]٢:اإلنسان[سميعا بصريا 
تشبيه العام، فاشترك مسع اهللا ومسع املخلوق يف معىن عام وهو ال. بني مسع اخلالق ومسع املخلوق؟ ال يلزم

نعم، السمع هو إدراك األصوات، ولكن مسع : أليس السمع هو إدراك األصوات؟ قلنا: أي أنه إذا قيل
اهللا ال حيجبه شيء، فهو يسمع دبيب النملة على الصخرة الصماء، ومسع اهللا أيضاً ال ختتلف عليه 

 املخلوق ليس كذلك، فأنت األصوات، وال تغلطه كثرة املسائل مع اختالف اللغات واملسئوالت، ومسع
إذا تكلم عندك اثنان يف آن واحد اشتبه عليك ما يقول هذا مبا يقول هذا، أما الرب تعاىل فإنه ال يشغله 

وكذلك يقال يف البصر، فاهللا تعاىل موصوف بالبصر واإلنسان . مسع عن مسع، فيكون الفرق ظاهراً
أليس معىن البصر إدراك األشباح اليت : وهو أن يقالموصوف بالبصر، واالشتراك إمنا هو يف املعىن العام 

نعم، لكن بصر اهللا ليس كبصر املخلوق، فاهللا تعاىل موصوف بالبصر وال : تتمثل أمام العينني؟ فنقول
حيجبه شيء عن أن يبصر خملوقاته بعيدهم وقريبهم، أما املخلوق فال خيرق بصره هذا اجلدار أو هذا 

 فكذلك نقول يف الغضب والرضا، ويف السخط والبغض والكراهية واحملبة احلجاب، وإذا كان هذا فارقاً
إن حمبة اهللا هي ميل النفس إىل احملبوب أو : إن بني حمبة اهللا وحمبة املخلوق فرقاً، وال نقول: نقول

الرامحون : (كذلك مثالً قد قال النيب صلى اهللا عليه وسلم. االنعطاف حنو الشخص احملبوب أو حنو ذلك
، رمحة املخلوق معناها عطفه وحنوه على )هم الرمحن، فارمحوا من يف األرض يرمحكم من يف السماءيرمح

الضعيف ورقته عليه حىت ينقذه من شدة أو يفرج عنه مهاً أو ينصره من مظلمة أو يؤويه أو حنو 
  ......ذل



…  
  ]٨٠[شرح العقيدة الطحاوية 

)٣/٤٤٩(  

  

، وينكر ذلك اجلهمية واألشاعرة والكالبية، معتمدين على أصل يثبت أهل السنة الصفات الفعلية هللا
فاسد، وهو أن اهللا ليس حمالً للحوادث، ولكن الكتاب والسنة على خالف ما هم عليه، وال عربة 

  .باللوازم الباطلة
  إنكار طوائف أهل البدع ألمساء اهللا وصفاته

…  
طيل اليت هي تعطيل اهللا عن صفات الكمال؛ معلوم أن أشد البدع وأكثرها فشواً وانتشاراً بدعة التع

وذلك ألن الذين روجوها وأدخلوها كأم اكتسبوا الناس بالعقول، وأقنعوا من اتصلوا به أو من دعوه 
إىل أن أدلتهم العقلية، وأن العقل هو األصل يف النقل، وأم ما عرفوا صدق الرسل إال بالعقل، فال 

ومعلوم أن املعطلة يقال هلم اجلهمية؛ . العقل أو فيما ال يقره العقلميكن أن يصدقوا الرسل فيما خيالف 
ألن اجلهم بن صفوان هو الذي نشر بدعة التعطيل اليت أخذها عن اجلعد بن درهم ، واجلعد هو الذي 

ضحوا تقبل اهللا ضحاياكم فإين مضح باجلعد ! أيها الناس: قتله خالد القسري يف يوم عيد األضحى وقال
نه زعم أن اهللا مل يتخذ إبراهيم خليالً، ومل يكلم موسى تكليماً، مث نزل فقتله، ويف ذلك يقول بن درهم، إ

وألجل ذا ضحى جبعد خالد الـ قسري يوم ذبائح القربان إذ قال إبراهيم ليس : ابن القيم يف النونية
 فكل خليله كال وال موسى الكليم الداين شكر الضحية كل صاحب سنة هللا درك من أخي قربان

صاحب سنة شكره على هذه الضحية، فهكذا أسس البدعة اجلعد بن درهم مث تبعه اجلهم بن صفوان 
الذي قتله سلم بن أحوز ، مث انتشرت هذه البدعة، وصارت عقيدة لطائفة تسموا باملعتزلة أنكروا 

هللا عليم بال علم، إن ا: صفات اهللا تعاىل، بل أنكروا أمساءه وجعلوها أعالماً ال تدل على صفات، فقالوا
وأنكروا أيضاً صفات األفعال وصفات الذات، .. مسيع بال مسع، بصري بال بصر، رحيم بال رمحة، وهكذا

: فأنكروا علو اهللا تعاىل على خلقه، وأنكروا ما أثبته لنفسه من صفات، حيث أثبت لنفسه الوجه يف قوله
  بلْ يداه: دين يف قوله، وأثبت لنفسه الي]٢٧:الرمحن[ويبقَى وجه ربك 

)٣/٤٥٠(  

  



، فجاء املعطلة ونفوا ]١٤:القمر[تجرِي بِأَعينِنا : ، وأثبت لنفسه العني يف قوله]٦٤:املائدة[مبسوطَتان 
كذلك نفوا الصفات الفعلية، فنفوا أن اهللا تعاىل يرحم أو حيب أو يغضب أو يرضى، ووافقهم . ذلك كله

متأخرة تسموا باألشاعرة، انتسبوا إىل أيب احلسن األشعري ، ولكن األشعري تربأ على هذا النفي طائفة 
منهم ورجع عن طريقتهم، واعتقد معتقد اإلمام أمحد ومن كان على طريقته من أهل السنة، لكن هؤالء 

 ومن عقيدم أم ال يثبتون إال. الذين تسموا باألشاعرة اختذوا طريقة عن األشعري كان قد رجع عنها
إن اهللا يغضب ال : سبع صفات، وأم ينكرون صفات األفعال، فصفة الغضب يثبتها أهل السنة ويقولون

كغضب املخلوق، ويرضى ال كرضا املخلوق، وحيب ال كمحبة املخلوق، ويسخط ويكره، كما أخرب 
هذه وال شك أن . عن نفسه يف عدد من اآليات، ويبغض من يشاء كما حيب من يشاء، ويرحم من يشاء

نثبت أن اهللا تعاىل حيب من يشاء، كما قال : صفات كمال، ولو كانوا يتومهون أا مستحيلة فنحن نقول
رضي : ، ونثبت أن اهللا يرضى، كما قال تعاىل]٤:الصف[إِنَّ اللَّه يحب الَّذين يقَاتلُونَ في سبِيله : تعاىل

، ونثبت أنه يغضب، كما قال تعاىل وغَضب اللَّه علَيهِم ولَعنهم ]١١٩:املائدة[اللَّه عنهم ورضوا عنه 
فهذه .. ، وهكذا]٤٦:التوبة[ولَكن كَرِه اللَّه انبِعاثَهم : ، ونثبت أن اهللا يكره، كما قال تعاىل]٦:الفتح[

، بل صفات كلها تسمى صفات فعلية، ولكن نرته اهللا أن تكون هذه الصفات كصفات املخلوقني
املخلوق تناسبه وصفات اخلالق تناسبه، وال نفسرها تفسرياً أكثر من إثباا وأا حقيقة، فالذين نفوها 

إا ال يتصف ا إال املخلوق، وإنه يلزم من إثباا تشبيه اهللا باملخلوق، وإن الغضب هو غليان دم : قالوا
 احملبوب، وأن الرمحة رقة تكون يف الراحم، وأن هذا القلب لطلب االنتقام، وأن احملبة هي ميل النفس إىل
  ال يليق أن يكون يف اخلالق، وما أشبه ذلك، ولكن

)٣/٤٥١(  

  

عمدم أن العقل يستبعدها، أي أنه ال ميكن أن يتصف ا اخلالق عقالً، فقدموا العقل على النقل، 
قون، وبأن عقولكم دلت على صدق ما دمتم قد اعترفتم بأن الرسل صاد: فيقال هلم. واعتمدوه دليالً

الرسل، فعليكم أن تتقبلوا كل ما جاء عنهم، وأال تردوا شيئاً دون شيء؛ ألنكم إذا رددمت بعضاً دون 
أَفَتؤمنونَ بِبعضِ الْكتابِ وتكْفُرونَ : بعض فقد صدقتم بشيء وكذبتم بشيء فيصدق فيكم قوله تعاىل

ي ناُء مزا جضٍ فَمعا بِبينالد اةيي الْحف يزإِلَّا خ كُمنم كلُ ذَلويتحقق فيكم الوعيد ]٨٥:البقرة[فْع ،
وبذلك نعرف أننا إذا آمنا جبميع ما جاء يف كتاب اهللا ويف شريعة رسوله فيما . الذي توعد اهللا به اليهود

 بالعبادات واملعامالت، وفيما يتعلق يتعلق باألمساء والصفات، وفيما يتعلق بالبعث والنشور، وفيما يتعلق
باألحوال الشخصية، وفيما يتعلق بسائر األحكام، آمنا باهللا ومبا جاء عن اهللا وعلى مراد اهللا، وآمنا 
برسول اهللا، ومبا جاء عن رسول اهللا على مراد رسول اهللا، وآمنا بالكتاب كله، ووكلنا ما ال نعرف 



ت اليت يتأوهلا أولئك احملرفون للكلم عن مواضعه، فصرنا بذلك تأويله إىل عامله وتوقفنا عن التأويال
مؤمنني بكتاب اهللا، متبعني لرسول اهللا، مصدقني ملا جاء به، وهذا هو اإلميان الذي أمر اهللا به وأمر به 

فإن شاء اهللا أن أهل السنة الذين يعتقدون هذا سيحشرون مع . رسوله، وهذا هو معتقد أهل السنة
  .......ئمتهاسلف األمة وأ

  إنكار اجلهمية ألمساء اهللا وصفاته
…  

)٣/٤٥٢(  

  

وقد نفى اجلهم وكل من وافقه كل ما وصف اهللا به نفسه، من كالمه : [قال املؤلف رمحه اهللا تعاىل
إمنا هي أمور خملوقة منفصلة عنه، ليس هو يف : ورضاه وغضبه وحبه وبغضه وأسفه وحنو ذلك، وقالوا

ال يوصف اهللا : وعارض هؤالء من الصفاتية ابن كالب ومن وافقه، فقالوا. ذلكنفسه متصفاً بشيء من 
بشيء يتعلق مبشيئته وقدرته أصالً، بل مجيع هذه األمور صفات الزمة لذاته قدمية أزلية، فال يرضى يف 

إن ريب قد غضب : (وقت دون وقت، وال يغضب يف وقت دون وقت، كما قال يف حديث الشفاعة
ويف الصحيحني عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا ).  يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثلهاليوم غضباً مل

لبيك ربنا : فيقولون! يا أهل اجلنة: إن اهللا تعاىل يقول ألهل اجلنة: (عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
تنا ما مل وقد أعطي! وما لنا ال نرضى يا رب: هل رضيتم؟ فيقولون: فيقول! وسعديك واخلري يف يديك

وأي شيء أفضل من ! يا رب: أال أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: تعط أحداً من خلقك ، فيقول
فيستدل به على أنه حيل رضوانه يف ) أحل عليكم رضواين فال أسخط عليكم بعده أبداً: ذلك؟ فيقول

حل عليهم وقت دون وقت، وأنه قد حيل رضوانه مث يسخط، كما حيل السخط مث يرضى، لكن هؤالء أ
ال يتكلم إذا شاء، وال يضحك إذا شاء، وال يغضب إذا شاء، وال : وهم قالوا. رضواناً ال يتعقبه سخط

يرضى إذا شاء، بل إما أن جيعلوا الرضا والغضب واحلب والبغض هو اإلرادة، أو جيعلوها صفات 
 تعلق بذلك لكان حمالً أخرى، وعلى التقديرين فال يتعلق شيء من ذلك ال مبشيئته وال بقدرته، إذ لو

: للحوادث، فنفى هؤالء الصفات الفعلية والذاتية هلذا األصل، كما نفى أولئك الصفات مطلقاً بقوهلم
بل هي أفعال، وال تسمى حوادث، كما مسيت تلك صفات ومل تسم : وقد يقال. ليس حمالً لألعراض

ه اهللا مل جيمع الكال م يف الصفات يف أعراضاً، وقد تقدمت اإلشارة إىل هذا املعىن، ولكن الشيخ رمح
  وأحسن ما. املختصر يف مكان واحد، وكذلك الكالم يف القدر وحنو ذلك، ومل يعنت فيه بترتيب

)٣/٤٥٣(  

  



يرتب عليه كتاب أصول الدين، ترتيب جواب النيب صلى اهللا عليه وسلم جلربيل عليه السالم حني سأله 
احلديث، ) ئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر والقدر خريه وشرهأن تؤمن باهللا ومال: (عن اإلميان فقال

]. ومث إىل آخره.. فيبدأ بالكالم على التوحيد والصفات، وما يتعلق بذلك، مث بالكالم على املالئكة، مث 
يتعلق هذا الكالم بالرد على الذين يثبتون بعض الصفات دون بعض، أو ينفون الصفات كلها، وعرفنا 

إننا : فون الصفات بل ينفون األمساء، وعلة النفي عندهم أنه ليس حمالً للحوادث، ويقولونأن اجلهمية ين
وال شك أن هذا قول بعيد عن الصواب، وذلك . نرته اهللا عن األعراض وعن األبعاض، وما أشبه ذلك

بعاض إن الرب سبحانه وتعاىل بصفاته واحد فال أعراض هناك وال أ: ألنا ال نقول باألعراض، بل نقول
  .وال حوادث وال غري ذلك

  إنكار األشاعرة لصفات اهللا الفعلية
…  

)٣/٤٥٤(  

  

أما األشاعرة ومثلهم الكالبية فيسمون الصفاتية، والذي مساهم ذا االسم املعتزلة، فاملعتزلة واجلهمية 
القدرة العلم واإلرادة و: ينكرون الصفات كلها، فلما أن األشاعرة والكالبية أثبتوا سبع صفات وهي

والصفاتية منهم الكالبية أتباع حممد بن سعيد . واحلياة والسمع والبصر والكالم، مستهم املعتزلة الصفاتية
بن كالب ، وكذلك األشاعرة أتباع أيب احلسن األشعري، وهؤالء أنكروا الصفات الفعلية، فأنكروا 

، فَلَما آسفُونا ]٦:الفتح[اللَّه علَيهِم ، وغَضب ]١١٩:املائدة[قول اهللا تعاىل رضي اللَّه عنهم 
فأنكروا املقت واألسف ] ١٠:غافر[، وقوله لَمقْت اللَّه أَكْبر من مقْتكُم أَنفُسكُم ]٥٥:الزخرف[

-واحلب والبغض والغضب والرضا والكراهية والسخط والرمحة وما أشبهها، وكان سبب إنكارهم هلا 
. وادث، واهللا ال حتل به احلوادث، ويعللون ذا التعليل يف كتبهم قدمياً وحديثاً ألا ح-على زعمهم

زاهد الكوثري ، الذي مات يف أواسط القرن املاضي، فهو : وكان من آخر علمائهم عامل مصري يقال له
 جعلوا يف تعليقاته على كثري من الكتب، ويف حتقيقاته هلا ينكر هذه الصفات، ويرد على من أثبتها بأم

اهللا حمالً للحوادث، مبعىن أنه حدث عليه الرضا بعد أن مل يكن راضياً، وحدث عليه احملبة بعد أن مل يكن 
حمباً، وحدث عليه السخط بعد أن مل يكن ساخطاً، وحدث عليه املقت بعد أن مل يكن ماقتاً، والكراهية 

ليس كذلك، بل اهللا : وحنن نقول. دثإنه حمل للحوا: بعد أن مل يكن كارهاً، وهكذا، هذا معىن قوهلم
تعاىل حيب إذا شاء ويبغض إذا شاء وله املشيئة التامة، كما قال تعاىل وما تشاُءونَ إِلَّا أَنْ يشاَء اللَّه 

، فجعل له املشيئة واإلرادة مىت شاء، وكذلك أيضاً أخرب بأنه يكره مىت شاء ويغضب ]٣٠:اإلنسان[



أخرب النيب صلى اهللا عليه وسلم بأن اهللا يغضب يف وقت دون وقت، وذلك مىت شاء ويرضى إذا شاء، و
  يف حديث الشفاعة الذي يأيت فيه أهل املوقف إىل األنبياء طلباً للشفاعة

)٣/٤٥٥(  

  

إن ريب قد غضب اليوم غضباًمل يغضب قبله مثله ولن : اشفع لنا إىل ربك، فيقول! يا آدم: (فيقولون
قول نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، فأثبتوا أن اهللا تعاىل غضب يف ذلك وهكذا ي) يغضب بعده مثله

على أولئك الذين وافوه بالكفر والشرك، ووافوه باملعاصي واملخالفات، فالبد : اليوم غضباً شديداً، أي
أن ينتقم منهم وأن يعذم وأن يرتهلم دار عذابه اليت يستحقوا، فما ورد يف هذا احلديث دل على 

: فهؤالء الصفاتية يقولون. قول ابن كالب ومن معه من أن الغضب ال يكون يف وقت دون وقتخمالفة 
هذه الصفات ال تتغري، فإن كان موصوفاً بالغضب فالغضب صفة له دائمة، وإن كان موصوفاً بالرضا 
 حمب فالرضا صفة له دائمة، وعلى هذا يكون موصوفاً بأنه غاضب وبأنه راض دائماً يف آن واحد، وبأنه

ومبغض يف آن واحد، وكاره وراض يف آن واحد، فيجمعون بني النقيضني، وجيعلوا صفات مالزمة له، 
أحل عليكم رضواين فال أسخط : (فخالفوا بقوهلم األدلة، واليت فيها ما جاء يف قول اهللا ألهل اجلنة

 الذي أحله م يف دار ، فدل على أنه رضي عنهم رضاً مستمراً، وأن هذا الرضا هو)عليكم بعده أبداً
 رأَكْب اللَّه نانٌ مورِضأي] ٧٢:التوبة[الكرامة، وهو أكرب نعيم هلم، قال اهللا تعاىل يف سورة التوبة و :

أكرب نعيم هلم هو هذا الرضا عنهم، فهذا دليل على أن اهللا يرضى إذا شاء ويغضب إذا شاء، وكذلك 
  .نقول يف بقية الصفات
  ]٨١[اوية شرح العقيدة الطح

من عقائد أهل السنة حمبة أصحاب النيب عليه الصالة والسالم، وقد مدحهم اهللا يف كتابه، ومدحهم 
  .رسوله عليه الصالة والسالم يف سنته، فمحبتهم إميان، وبغضهم نفاق

  عقيدة أهل السنة يف الصحابة
…  

)٣/٤٥٦(  

  

ى اهللا عليه وسلم، وال نفرط يف حب وحنب أصحاب رسول اهللا صل: ( وقوله: [قال الشارح رمحه اهللا
أحد منهم، وال نتربؤ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم وبغري اخلري يذكرهم، وال نذكرهم إال خبري، 

يشري الشيخ رمحه اهللا إىل الرد على ). وحبهم دين وإميان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان



ة هو ورسوله صلى اهللا عليه وسلم ورضي عنهم، الروافض والنواصب، وقد أثىن اهللا تعاىل على الصحاب
والسابِقُونَ اَألولُونَ من الْمهاجِرِين واَألنصارِ والَّذين اتبعوهم بِإِحسان : ووعدهم احلسىن كما قال تعاىل

اَألنهار خالدين فيها أَبدا ذَلك الْفَوز الْعظيم رضي اللَّه عنهم ورضوا عنه وأَعد لَهم جنات تجرِي تحتها 
محمد رسولُ اللَّه والَّذين معه أَشداُء علَى الْكُفَّارِ رحماُء بينهم تراهم ركَّعا : وقال تعاىل]. ١٠٠:التوبة[

قَد رضي اللَّه عنِ الْمؤمنِني إِذْ يبايِعونك تحت لَ: إىل آخر السورة، وقال تعاىل] ٢٩:الفتح[سجدا 
 ةرجوقال تعاىل]١٨:الفتح[الش ، : بِيلِ اللَّهي سف أَنفُِسهِمو هِمالووا بِأَمداهجوا وراجهوا ونآم ينإِنَّ الَّذ

أَو مهضعب كلَئوا أُورصنوا وآو ينالَّذض وعاُء بيال : إىل آخر السورة، وقال تعاىل] ٧٢:األنفال[ل
يستوِي منكُم من أَنفَق من قَبلِ الْفَتحِ وقَاتلَ أُولَئك أَعظَم درجةً من الَّذين أَنفَقُوا من بعد وقَاتلُوا وكُلا 

عا تبِم اللَّهى ونسالْح اللَّه دعو بِريلُونَ خوا : ، وقال تعاىل]١٠:احلديد[مرِجأُخ ينالَّذ اجِرِينهاِء الْملْفُقَرل
* من ديارِهم وأَموالهِم يبتغونَ فَضلًا من اللَّه ورِضوانا وينصرونَ اللَّه ورسولَه أُولَئك هم الصادقُونَ 

وبت ينالَّذُءواو  

)٣/٤٥٧(  

  

الدار واِإلميانَ من قَبلهِم يحبونَ من هاجر إِلَيهِم وال يجِدونَ في صدورِهم حاجةً مما أُوتوا ويؤثرونَ 
الْم مه كلَئفَأُو فِْسهن حش وقي نمةٌ واصصخ كَانَ بِهِم لَوو فُِسهِملَى أَنونَ عحفْل * ناُءوا مج ينالَّذو

بعدهم يقُولُونَ ربنا اغْفر لَنا ولإِخوانِنا الَّذين سبقُونا بِاِإلميان وال تجعلْ في قُلُوبِنا غلا للَّذين آمنوا ربنا 
 يمحر ُءوفر كاء على املهاجرين واألنصار، وعلى الذين وهذه اآليات تتضمن الثن] ١٠-٨:احلشر[إِن

جاءوا من بعدهم يستغفرون هلم ويسألون اهللا أال جيعل يف قلوم غالً هلم، وتتضمن أن هؤالء هم 
املستحقون للفيء، فمن كان يف قلبه غل للذين آمنوا ومل يستغفر هلم ال يستحق يف الفيء نصيباً بنص 

كان بني خالد بن الوليد وبني عبد : (ري رضي اهللا عنه قالويف الصحيحني عن أيب سعيد اخلد. القرآن
ال تسبوا أحداً من أصحايب : الرمحن بن عوف شيء، فسبه خالد، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

انفرد مسلم بذكر سب خالد لعبد ) فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهباً ما أدرك مد أحدهم وال نصيفه
عبد : يعين) ال تسبوا أصحايب: (لنيب صلى اهللا عليه وسلم يقول خلالد وحنوهالرمحن دون البخاري ، فا

الرمحن وأمثاله؛ ألن عبد الرمحن وحنوه هم السابقون األولون، وهم الذين أسلموا من قبل الفتح وقاتلوا، 
وهم أهل بيعة الرضوان، وهم أفضل وأخص بصحبته ممن أسلم بعد بيعة الرضوان، وهم الذين أسلموا 

د احلديبية وبعد مصاحلة النيب صلى اهللا عليه وسلم أهل مكة، ومنهم خالد بن الوليد ، وهؤالء أسبق بع
هذا ابتداء ]. ممن تأخر إسالمهم إىل فتح مكة، ومسوا الطلقاء، منهم أبو سفيان وابناه يزيد و معاوية



ائف يطعنون يف الكالم يف فضل الصحابة رضي اهللا عنهم، وسبب الكالم يف الصحابة أنه وجد طو
  الصحابة ويضللوم ويبدعوم ويرموم بالنفاق ويرموم بالردة،

)٣/٤٥٨(  

  

الروافض والنواصب؛ : ويتربءون منهم بل ويشتموم ويلعنوم قدمياً وحديثاً، وهؤالء الطوائف فرقتان
ما بقية الصحابة هم الذين يغلون يف علي وذريته من أهل البيت فقط، ويزيدون يف حبهم، وأ: فالروافض

فهم الذين يضللون علياً وذريته أو من كان قريباً منهم، : أو أكثرهم فإم يكفروم، أما النواصب
ومييلون إىل بين أمية أو إىل من واالهم، ومسوا نواصب؛ ألم نصبوا العداوة ألهل البيت، ولكن الرافضة 

  . ......شرون يف األرض وتقوى شوكتهمهم الذين كثروا وظهر متكنهم فيما هم فيه، فأصبحوا ينت
  ثناء اهللا على الصحابة

…  

)٣/٤٥٩(  

  

ال : (حب الصحابة رضي اهللا عنهم مجيعاً من اإلميان، ثبت أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال لألنصار
ومعلوم أن املهاجرين أقدم من األنصار، وأفضل منهم، واهللا ) حيبهم إال مؤمن، وال يبغضهم إال منافق

عاىل يقدم ذكرهم على األنصار يف القرآن، ومع ذلك فاألنصار هلم ميزم وهلم فضلهم، وهلم مكانتهم ت
محمد رسولُ اللَّه : يف السبق والفضل، كذلك أيضاً قد أثىن اهللا تعاىل على مجيع الصحابة كقوله تعاىل

كل الذين جياهدون معه، : أي) لذين معه وا: ( فلم خيص اهللا بعضهم، بل قال] ٢٩:الفتح[والَّذين معه 
أَشداُء علَى الْكُفَّارِ رحماُء بينهم : والذين جيالسونه، والذين يصلون معه، كلهم مدحهم اهللا بقوله

! هذا وصف هلم، وينبغي أن يكون هذا الوصف يف أتباعهم، وهو أن تكون أيها املسلم] ٢٩:الفتح[
تبغضهم ومتقتهم وحتقر شأم وتغلظ : يعين) أشداء على الكفار ( باملؤمنني شديداً على الكفار رحيماً 

يا أَيها النبِي : هلم القول، وتتربأ من طريقتهم، وجتاهدهم مبا تستطيع من أنواع اجلهاد، قال اهللا تعاىل
 الصحابة بأم أشداء على الكفار، فوصف اهللا] ٧٣:التوبة[جاهد الْكُفَّار والْمنافقني واغْلُظْ علَيهِم 

: وكأنه ميدح الذين كانوا على هذه الطريقة يف الشدة على الكفار، ومدحهم بأم رمحاء بينهم، أي
يرحم بعضهم بعضاً، وما أجله من وصف أن يكون املؤمن رحيماً بإخوانه مشفقاً عليهم، حمباً هلم؛ ألم 

تراهم ركَّعا سجدا يبتغونَ فَضلًا من اللَّه ورِضوانا : لهووصف اهللا الصحابة بقو. مسلمون وهو مسلم
 هِموهجي وف ماهيمركعاً ( سيماهم اليت هي عالمة على وجوههم من كثرة سجودهم، ] ٢٩:الفتح[س



وع دائماً يشتغلون بالركوع والسجود، وهذا دليل على أن من أخل ذا الوصف وترك الرك) سجداً 
يبتغون ( ووصفهم اهللا بأم . والسجود والصالة فإنه خمالف لطريقة الصحابة، وخمالف لطريقة األمة

  يطلبون: أي) فضالً من اهللا ورضواناً 

)٣/٤٦٠(  

  

 كَزرعٍ أَخرج شطْأَه فَآزره فَاستغلَظَ فَاستوى علَى سوقه: ووصفهم يف آخر اآلية بقوله. فضله ورضوانه
إم قد أغاظوك، فأنت داخل يف : ، نقول ملن أبغضهم]٢٩:الفتح[يعجِب الزراع ليغيظَ بِهِم الْكُفَّار 

هذه اآلية، فكل من أبغضهم قد صار يف قلبه غيظ عليهم، وحقد وشنئان وبغضاء شنيعة هلم، لذلك 
) ليغيظ م الكفار : ( تعاىل يقولنصفه بأنه داخل يف هذه اآلية، فمن أغاظه الصحابة فهو كافر، اهللا 
وقد مدح اهللا تعاىل الصحابة بالسبق يف . فاملبغض هلم الذي أغاضه ما من اهللا به عليهم، من هؤالء الكفار

املتقدمون من املهاجرين الذين أسلموا : والسابقون يعين] ١٠٠:التوبة[والسابِقُونَ اَألولُونَ : قوله تعاىل
ر سنني وبثالث عشرة سنة، ومن األنصار الذين أسلموا قبل اهلجرة بسنة أو سنتني مبكة قبل اهلجرة بعش

ساروا على جهم واتبعوهم إىل يوم القيامة، : أو أسلموا بعد اهلجرة، ومن الذين اتبعوهم بإحسان يعين
الَّذين اتبعوهم بِإِحسان رضي اللَّه والسابِقُونَ اَألولُونَ من الْمهاجِرِين واَألنصارِ و: مدح اهللا اجلميع بقوله
، وهذا فضل كبري أن رضي اهللا عنهم ورضوا عنه، وأَعد لَهم جنات ]١٠٠:التوبة[عنهم ورضوا عنه 

ر كذلك أيضاً مدحهم باآليات اليت يف آخ. وما أعظمها من كرامة] ١٠٠:التوبة[تجرِي تحتها اَألنهار 
إِنَّ الَّذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بِأَموالهِم وأَنفُِسهِم في سبِيلِ اللَّه : سورة األنفال فقال تعاىل

آمنوا إمياناً ثابتاً راسخاً يف قلوم، وهاجروا من بالدهم اليت هي بالد كفر إىل بالد ] ٧٢:األنفال[
األنفس، بذلوا كل ما ميلكونه من األموال، وبذلوا أنفسهم يف اإلسالم، وجاهدوا باألموال، وجاهدوا ب

األنصار الذين آووا إخوام : أي] ٧٢:األنفال[سبيل اهللا، هؤالء هم املهاجرون، والَّذين آووا ونصروا 
  ونصروهم أُولَئك بعضهم أَولياُء

)٣/٤٦١(  

  

ين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبِيلِ اللَّه والَّذين آووا والَّذ: ، مث قال بعد ذلك]٧٢:األنفال[بعض 
والَّذين : مدحهم بأم املؤمنون حقاً، مث قال بعد ذلك] ٧٤:األنفال[ونصروا أُولَئك هم الْمؤمنونَ حقا 

 آمنوا يف آخر األمر وهاجروا وجاهدوا املتأخرون الذين: أي] ٧٥:األنفال[آمنوا من بعد وهاجروا 
.. وما أعظمها من مزايا هلؤالء الصحابة، ولكن الرافضة قوم ال يعقلون] ٧٥:األنفال[فَأُولَئك منكُم 



ال يستوِي منكُم من أَنفَق من قَبلِ الْفَتحِ وقَاتل : وقال اهللا تعاىل يف سورة احلديد. قوم ال خالق هلم
:  قبل الفتح، يعين-سواًء من املهاجرين أو األنصار-السابقون الذين أنفقوا وقاتلوا : يعين] ١٠:يداحلد[

قبل صلح احلديبية الذي فتح اهللا به على املؤمنني أُولَئك أَعظَم درجةً من الَّذين أَنفَقُوا من بعد وقَاتلُوا 
وعد اهللا ] ١٠:احلديد[اهللا تعاىل وكُلا وعد اللَّه الْحسنى بعد الفتح، ولكن يقول : يعين] ١٠:احلديد[

وكذلك ملا ذكر اهللا تقسيم الفيء . املتقدم منهم واملتأخر باحلسىن، وهو الثواب الكبري والثواب العظيم
يف سورة احلشر، ذكر أن أول من يستحقه هؤالء الفقراء من املهاجرين الذين هاجروا بأنفسهم وتركوا 

ملا ضيق عليهم ] ٨:احلشر[ارهم، وتركوا أمواهلم وعشائرهم وأهليهم وجنوا بأنفسهم الَّذين أُخرِجوا دي
 هِمالوأَمو ميارِهد نوا مرِج٨:احلشر[هربوا، أُخ [ ونَ اللَّهرصنيا وانورِضو اللَّه نلًا مونَ فَضغتبملاذا؟ ي

ه كلَئأُو ولَهسرقُونَ وادالص مث قال يف األنصار] ٨:احلشر[م : هِملقَب نانَ ماِإلميو ارُءوا الدوبت ينالَّذو
هؤالء األنصار حيبون املهاجرين؛ ألم إخوام وال يجِدونَ في : أي] ٩:احلشر[يحبونَ من هاجر إِلَيهِم 

  لو أعطي] ٩:احلشر[صدورِهم حاجةً مما أُوتوا 

)٣/٤٦٢(  

  

املهاجرون ما أعطوا من الفيء ومن الغنائم ما غضب أولئك األنصار، بل يوافقون على ذلك وال 
 فُِسهِملَى أَنونَ عرثؤيوا وا أُوتمةً ماجح مورِهدي صونَ فجِدم : أي] ٩:احلشر[ييقدم األنصار إخوا

ةٌ من املهاجرين على أنفسهم واصصخ كَانَ بِهِم أي] ٩:احلشر[لَو : كلَئفَأُو فِْسهن حش وقي نمجوع و
سواًء كانوا آخر الصحابة ] ١٠:احلشر[والَّذين جاُءوا من بعدهم : ، مث قال]٩:احلشر[هم الْمفْلحونَ 

ة، هؤالء منهم بشرط أن يدعو هلم، وأن الذين أسلموا بعد الفتح، أو الذين جاءوا بعدهم إىل يوم القيام
، ومن كان )ربنا اغفر لنا وإلخواننا الذين سبقونا باإلميان، وال جتعل يف قلوبنا غالً للذين آمنوا: (يقولوا

يف قلبه غل وحقد وبغض وشنئان وغضب عليهم، فإنه بريء منهم، وألجل ذلك استنبط العلماء أن 
ربنا اغفر لنا وإلخواننا الذين : (د عليهم وال يدعون هلم بقوهلمالذين يف قلوم غل على الصحابة وحق

؛ فليسوا من أهل الفيء وال يستحقون أن يعطوا من بيت املال؛ وذلك حلقدهم على )سبقونا باإلميان
وقد اشتهر أن هؤالء الرافضة يبغضون الصحابة ويدعون . املسلمني وباألخص الصحابة رضي اهللا عنهم

ولكن ذلك ال يضر الصحابة بل فيه خري هلم؛ ألم قد ختم على أعماهلم وانتهت عليهم ويشتموم، 
أعمارهم، وحصلوا على ما حصلوا عليه من الثواب، وتستمر هلم احلسنات من هؤالء الذين يسبوم، 

: ما أرى الناس ابتلوا بسب الصحابة إال ليجري عليهم عملهم، أي: روي عن بعض السلف أنه قال
لصحابة مستمراً غري منقطع، فيأخذون من حسنات هؤالء الذين يسبوم، وكأم ملا ليكون عمل ا

حقدوا عليهم ورأوا أم ضالل وكفار عاد الضالل والكفر على هؤالء والعياذ باهللا، ودخلوا يف قوله 



  ].٢٩:الفتح[ليغيظَ بِهِم الْكُفَّار : تعاىل
  تفاضل الصحابة رضوان اهللا عليهم

…  

)٣/٤٦٣(  

  

الفضل يعم املهاجرين واألنصار والذين اتبعوهم بإحسان، ولكن بال شك أن الصحابة رضي اهللا عنهم 
] ١٠:احلديد[ال يستوِي منكُم من أَنفَق من قَبلِ الْفَتحِ : يتفاوتون كما يف قول اهللا تعاىل يف سورة احلديد

 درجةً من الَّذين أَنفَقُوا من بعد وقَاتلُوا وكُلا وعد اللَّه الْحسنى صلح احلديبية وقَاتلَ أُولَئك أَعظَم: يعين
فنحن نفضل السابقني الذين أدركوا بيعة الرضوان اليت رضي اهللا ا عنهم، وأنزل فيهم ] ١٠:احلديد[

وذلك يف صلح ] ١٠:الفتح[ه يد اللَّه فَوق أَيديهِم إِنَّ الَّذين يبايِعونك إِنما يبايِعونَ اللَّ: قوله تعاىل
، وكانوا حنو ألف وأربعمائة )بايعوين: (احلديبية حتت شجرة، حيث قال هلم النيب صلى اهللا عليه وسلم

إننا بايعناه على : وزيادة، وكلهم بايعوه على أن يقاتلوا وال يفروا حىت ولو ماتوا، وجاء عن بعضهم قوله
أنا ال نفر، بل نقاتل إىل أن ينصرنا اهللا أو : بايعوه على أال يفروا، وكلها متالزمة، يعين: وقيلاملوت، 

من الْمؤمنِني رِجالٌ صدقُوا ما : نقتل دونك، هكذا بايعوه، وصدقوا يف ذلك، قال اهللا تعاىل يف وصفه هلم
هبحى نقَض نم مهنفَم هلَيع وا اللَّهداهيلًا عدبلُوا تدا بمو رظتني نم مهنمصدقوا يف ] ٢٣:األحزاب[ و

لَقَد رضي اللَّه عنِ الْمؤمنِني إِذْ : النصرة، ووفوا ذه البيعة، وحصل أن اهللا رضي عنهم، يقول تعاىل
فَأَن ي قُلُوبِهِما فم ملفَع ةرجالش تحت كونايِعبا يا قَرِيبحفَت مهأَثَابو هِملَيةَ عينكلَ السوال ]١٨:الفتح[ز ،

شك أن من رضي اهللا عنهم فإم يثبتون على هذا الرضا، وال ميكن أن يسخط اهللا عليهم وقد علم أم 
داً أهل للرضا، إذ كيف يرضى عنهم وهو يعلم أم سريتدون أو سيكفرون فيما بعد؟ فاهللا مل يستثن أح

  ال يدخل: (من أهل البيعة، وهلذا ثبت أنه صلى اهللا عليه وسلم قال

)٣/٤٦٤(  

  

كلهم من أهل اجلنة، ومسعنا أنه صلى اهللا عليه وسلم قال للمتأخرين : أي) النار أحد بايع حتت الشجرة
والذي ال تسبوا أصحايب ف: (من الصحابة كالذين أسلموا بعد صلح احلديبية أو يف سنة مثان وما بعدها
: ربع الصاع، والنصيف: املد) نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم وال نصيفه

لو أن أحدكم أنفق نفقة من الذهب مثل هذا اجلبل الذي يضرب به املثل يف عظمه : نصف املد، أي
هلم أو كلها يف سبيل وضخامته ما بلغ مد أحدهم، سواًء من طعام أو حنوه، فكيف مبن أنفقوا أكثر أموا



  .اهللا رضي اهللا عنهم وأرضاهم
  تزكية اهللا عز وجل لسائر الصحابة

…  

)٣/٤٦٥(  

  

على : كل الذين معه، يعين] ٢٩:الفتح[محمد رسولُ اللَّه والَّذين معه : زكى اهللا تعاىل الصحابة بقوله
هنياُء بمحلَى الْكُفَّارِ راُء عدوزكاهم بقوله تعاىل. إىل آخر اآليات] ٢٩:الفتح[م اإلسالم أَش :

 هنوا عضرو مهنع اللَّه يضر انسبِإِح موهعبات ينالَّذارِ واَألنصو اجِرِينهالْم نلُونَ مابِقُونَ اَألوالسو
 والْمهاجِرِين واَألنصارِ الَّذين اتبعوه في ساعة لَقَد تاب اللَّه علَى النبِي: وزكاهم بقوله]. ١٠٠:التوبة[

لَقَد رضي اللَّه عنِ الْمؤمنِني إِذْ يبايِعونك تحت الشجرة : وزكاهم بقوله تعاىل]. ١١٧:التوبة[الْعسرة 
 ي قُلُوبِهِما فم ملم مؤم]. ١٨:الفتح[فَعإِنَّ : وزكاهم بقوله تعاىل. نة اإلميان الصادقفعلم اهللا أن قلو

 مهضعب كلَئوا أُورصنوا وآو ينالَّذو بِيلِ اللَّهي سف أَنفُِسهِمو هِمالووا بِأَمداهجوا وراجهوا ونآم ينالَّذ
 تعاىل هو الذي زكاهم فالبد أن هذه واآليات كثرية كما تقدم، وإذا كان اهللا] ٧٢:األنفال[أَولياُء بعضٍ 

أم عدول، وأنه ال يطعن فيهم طاعن، فمن طعن فيهم فقد كذب خرب اهللا، وال : التزكية هلا أثرها، مبعىن
شك أن من كذب خرب اهللا تعاىل وكذب ما جاء من عند اهللا يعترب كافراً، حيث إنه خالف كالم اهللا، 

 يعلم ما كان وما يكون، ويعلم بإميام ويطلع على ما يف قلوم، وطعن فيما أخرب اهللا به، فاهللا تعاىل
الذين طعنوا فيهم يطعنون : علم اهللا أن قلوم مطمئنة باإلميان، فإذاً)) فعلم ما يف قلوم : (( وهلذا قال

ل إن هذه الفضائ: يف اهللا تعاىل وأنه مل يعلم أم سوف يرتدون، وهذا هو معتقد الرافضة، فهم يقولون
اليت ذكروا ا كانت قبل أن يرتدوا، وبطل مفعوهلا بعد أن ارتدوا، فهم بذلك يكفرون أجالء الصحابة، 

  وعليه فهم يطعنون فيما أخرب اهللا به، والزم قوهلم أن اهللا مل

)٣/٤٦٦(  

  

  .يعلم ما يف قلوم
  الصحابة خري الناس بعد األنبياء

…  
روون فضائلهم ويعرفون أن اهللا تعاىل هو الذي زكاهم، وهو مل يزل املسلمون يعترفون دي الصحابة وي

الذي طهرهم، وهو الذي اختارهم لصحبة نبيه صلى اهللا عليه وسلم، ويعلمون أم خرية األمة 



حنن اآلخرون : (وصفوا، وهذه األمة خري األمم وأزكاها عند اهللا تعاىل، قال صلى اهللا عليه وسلم
ون وجوداً، والسابقون يوم القيامة، فأخرب بأن هذه األمة تسبق غريها من اآلخر) السابقون يوم القيامة

األمم السابقة، وال شك أن خري هذه األمة هم صحابة النيب صلى اهللا عليه وسلم، روي عنه : األمم، أي
وقال صلى اهللا عليه ) وأبناؤكم خري من أبنائهم، أنتم خري من أبنائكم: (صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

خري مجيع الناس من : أي) خري الناس) (خري الناس قرين، مث الذين يلوم، مث الذين يلوم: (سلمو
من املؤمنني، وهذه بال شك : األولني واآلخرين؛ القرن الذي بعث فيهم النيب صلى اهللا عليه وسلم، يعين

ال يدخل النار أحد بايع  (:وثبت عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه قال. تزكية من النيب صلى اهللا عليه وسلم
إين : فقال! اهللا أكرب: إين ألرجو أن تكونوا ربع أهل اجلنة، قالوا: (، وملا قال ألصحابه)حتت الشجرة

وقَليلٌ من اآلخرِين * ثُلَّةٌ من اَألولني: وقد زكاهم اهللا بقوله.). ألرجو أن تكونوا ثلث أهل اجلنة
الصحابة، فذكر أن :  األولون من هذه األمة، أي-على الصحيح- يراد باألولني] ١٤-١٣:الواقعة[

األكثر من السابقني األولني هم من القرن األول الذين هم الصحابة، وكذلك من تبعهم وسار على 
  .جهم

  عقيدة الرافضة يف الصحابة والزم قوهلم فيهم
…  

)٣/٤٦٧(  

  

الء الصحابة، وذكر ميزم وذكر فضلهم، فقبلوا مل تزل عقيدة املسلمني أن اهللا سبحانه وتعاىل فضل هؤ
خرب اهللا تعاىل، وقبلوا ما جاء عن رسوله صلى اهللا عليه وسلم، واعتقدوا ميزة هؤالء الصحابة، 

وفضلوهم؛ ألم الذين محلوا هذه الشريعة اإلسالمية إلينا، فهم الذين بلغوا القرآن كالم اهللا، وهم 
 عليه وسلم وبلغوها ملن بعدهم، وعملوا بقول النيب صلى اهللا عليه الذين حفظوا سنة النيب صلى اهللا

كما تقول -فإذا كانوا ) بلغوا عين ولو آية: (، وعملوا بقوله)ليبلغ الشاهد منكم الغائب: (وسلم
 كفاراً مرتدين فكيف يقبل خربهم؟ وكيف يقبل تبليغهم؟ ومعىن كالم الرافضة أن دين اهللا -الرافضة

إِنا نحن : اهللا مبدل، وأن شريعة اهللا غري حمفوظة، وأن اهللا ما صدق يف كالمه بقوله تعاىلمغري، وأن كالم 
يف زعم -ومل حيفظ دينه وكتابه، بل وكله إىل كفرة فجرة ] ٩:احلجر[نزلْنا الذِّكْر وإِنا لَه لَحافظُونَ 

رفوا، وقالوا ما يشتهونه، وولوا من  غريوا فيه وكتموا وكذبوا، وزادوا ونقصوا وح-أولئك الرافضة
فينبين على قول الرافضة أن اهللا ما : إذاً. يريدونه، وعزلوا من يبغضونه، هذا مقتضى قول هؤالء الرافضة

حفظ شريعته، وأن هذه الشريعة ليست هي اإلسالم؛ ألن طعنهم يف الصحابة ليس طعناً يف ذوام 
الم، وطعن يف الدين، وطعن يف القرآن، وطعن يف السنة، خاصة بل هو طعن يف الشريعة، وطعن يف اإلس



وطعن يف األحاديث النبوية، وطعن يف األحكام، وطعن يف األوامر والنواهي، وطعن يف الوعد والوعيد، 
وطعن يف اخلرب واألمر، وطعن يف كل ما جاء يف هذه الشريعة، هذا الزم طعن هؤالء الرافضة، لكن اهللا 

ابة حىت حفظوا الشريعة وبلغوها، وقيض هلم تالمذة يتقبلون منهم، ويأخذون تعاىل قيض هؤالء الصح
عنهم السنة، وقيض للتالمذة آخرين من تالمذم إىل أن حفظت الشريعة اإلسالمية يف األقوال 

واألفعال، وصدق اهللا يف حفظ شريعته من الضياع لتقوم احلجة على اآلخرين كما قامت على األولني، 
  ىل له احلجةفإن اهللا تعا

)٣/٤٦٨(  

  

وليست احلجة ألحد من خلقه، فإذا كنت احلجة هللا سبحانه؛ ] ١٤٩:األنعام[قُلْ فَللَّه الْحجةُ الْبالغةُ 
فإن كالمه مل يتغري، فيكون حجة علينا وحجة على آبائنا وعلى أبنائنا، وعلى اخللق كلهم إىل أن تقوم 

اَءنا جقُولُوا مالساعة، أَنْ ت يرٍء قَديلَى كُلِّ شع اللَّهو يرذنو ريشب اَءكُمج يرٍ فَقَدذال نريٍ وشب نا م
ربنا لَوال أَرسلْت إِلَينا رسولًا فَنتبِع آياتك ونكُونَ من الْمؤمنِني : ، ولئال يقول الناس]١٩:املائدة[
 الرسول، وقد بلغ الرسول الشريعة، وقد حفظت شريعته اليت بلغها، قد جاءهم: فإذاً]. ٤٧:القصص[

وقد قيض اهللا له صحابة أتقياء أنقياء ليس فيهم طعن، اعترفت األمة بفضلهم، ورأوا فضائلهم اليت يف 
القرآن واليت يف السنة، وأقروها يف شروحهم ويف كتبهم ومؤلفام، فتجدون مؤلفات أهل السنة مليئة 

فضائل الصحابة رضي اهللا عنهم، : هم، فقد ألف اإلمام أمحد كتاباً مطبوعاً يف جملدين مساهبذكر فضائل
وكذلك يف صحيح البخاري كتاب الفضائل، ذكر فيه فضائل الصحابة بدءاً باخللفاء الراشدين، وهكذا 

ءاً باخللفاء صنع مسلم رمحه اهللا يف كتابه الصحيح، فجعل كتاباً يف فضائل الصحابة روى فيه فضائلهم بد
األربعة على ترتيبهم يف اخلالفة، وهكذا أكثر املؤلفني ذكروا فضائلهم، ورووها باألسانيد الصحيحة 

الثابتة اليت ال مطعن فيها؛ اعترافاً منهم بأن هؤالء الصحابة رضي اهللا عنهم هم أزكى هذه األمة، وهم 
م، وأمجعت على تقدميهم، ومع تفاوم الذين حازوا هذه الفضائل، وهم الذين أمجعت األمة على فضله

يف الفضل، فأفضلهم اخللفاء األربعة، مث بقية العشرة املبشرين باجلنة، وهكذا بقية الصحابة، ومل تزل 
لَقَد رضي اللَّه عنِ : األمة تترضى عنهم كما رضي اهللا عنهم، واهللا تعاىل ذكر الرضا عنهم يف قوله

 أنه سخط عليهم بعد الرضا؟ -!يا رافضة-إذا رضي اهللا عنهم، فمىت علمتم ، و]١٨:الفتح[الْمؤمنِني 
  وكيف يسخط عليهم

)٣/٤٦٩(  

  



رضي اللَّه عنهم ورضوا عنه وأَعد لَهم جنات تجرِي تحتها اَألنهار : يقول اهللا! وقد رضي عنهم؟
إحسان لَقَد رضي اللَّه عنِ الْمؤمنِني ، لَقَد تاب اللَّه علَى أعدها هلم، وكذلك ملن اتبعهم ب] ١٠٠:التوبة[

، فإذا تاب عليهم فكيف يعذم؟ فعلى املسلم أن يعرف ]١١٧:التوبة[النبِي والْمهاجِرِين واَألنصارِ 
لصالة والسالم، وأن يعترف بفضائلهم، وأن يصدق ما جاء يف كتاب اهللا ويف سنة رسوله عليه ا، فضلهم

وأن يترضى عنهم وحيبهم، وينشر بني املسلمني فضائلهم، وأن حيذر من الرافضة الذين يطعنون فيهم 
ويكفروم، ويرتلون عليهم اآليات اليت جاءت يف املنافقني، وجيعلوم منافقني أو مرتدين بعد موت النيب 

الرافضة الذين مسوا أنفسهم شيعة، ولعله صلى اهللا عليه وسلم، وبذلك تعرف طريقة أهل السنة وطريقة 
  . ......يأتينا كالم أوسع من هذا على هؤالء الصحابة يف الشرح إن شاء اهللا

  ال يعدل فضل الصحبة شيء
…  

)٣/٤٧٠(  

  

واملقصود أنه ى من له صحبة آخراً أن يسب من له صحبة أوالً؛ : [قال الشارح رمحنا اهللا تعاىل وإياه
 الصحبة مبا ال ميكن أن يشركوهم فيه، حىت لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهباً ما بلغ المتيازهم عنهم من

مد أحدهم وال نصيفه، فإذا كان هذا حال الذين أسلموا بعد احلديبية، وإن كان قبل فتح مكة فكيف 
حال من ليس من الصحابة حبال مع الصحابة رضي اهللا عنهم أمجعني؟ والسابقون األولون من املهاجرين 

األنصار هم الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا، وأهل بيعة الرضوان كلهم منهم، وكانوا أكثر من ألف و
إن السابقني األولني من صلى إىل القبلتني، وهذا ضعيف؛ فإن الصالة إىل القبلة : وأربعمائة، وقيل

 دليل شرعي كما منسوخة ليس مبجرده فضيلة؛ ألن النسخ ليس من فعلهم، ومل يدل على التفضيل به
وأما ما يروى عن النيب . دل على التفضيل بالسبق إىل اإلنفاق واجلهاد واملبايعة اليت كانت حتت الشجرة

فهو حديث ضعيف، قال البزار ) أصحايب كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم: (صلى اهللا عليه وسلم أنه قال
ويف . ليس هو يف كتب احلديث املعتمدةهذا حديث ال يصح عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، و: 

إن ناساً يتناولون أصحاب : قيل لعائشة رضي اهللا عنها:( صحيح مسلم عن جابر رضي اهللا عنه قال
وما تعجبون من هذا، انقطع عنهم العمل : قالت! رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت أبا بكر و عمر

: ة بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي اهللا عنه أنه قالوروى ابن بط). فأحب اهللا أال يقطع عنهم األجر 
يعين مع النيب صلى اهللا عليه -ال تسبوا أصحاب حممد صلى اهللا عليه وسلم فلمقام أحدهم ساعة ( 

ويف ). خري من عبادة أحدكم عمره : ( ويف رواية وكيع )  خري من عمل أحدكم أربعني سنة -وسلم
خري الناس : (غريه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالالصحيحني من حديث عمران بن احلصني و



، ... )فال أدري أذكر بعد قرنه قرنني أو ثالثة : قرين مث الذين يلوم مث الذين يلوم قال عمران 
  وقد ثبت يف صحيح مسلم عن جابر رضي اهللا عنه أن النيب. احلديث

)٣/٤٧١(  

  

لَقَد تاب اللَّه علَى النبِي : وقال تعاىل). حد بايع حتت الشجرةال يدخل النار أ: (صلى اهللا عليه وسلم قال
 ةرسالْع ةاعي سف وهعبات ينارِ الَّذاَألنصو اجِرِينهالْمولقد صدق عبد اهللا بن مسعود ]١١٧:التوبة[و ،

 حممد صلى اهللا عليه وسلم إن اهللا نظر يف قلوب العباد فوجد قلب: ( رضي اهللا عنه يف وصفه حيث قال
خري قلوب العباد فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته، مث نظر يف قلوب العباد بعد قلب حممد صلى اهللا عليه 

وسلم فوجد قلوب أصحابه خري قلوب العباد؛ فجعلهم وزراء نبيه، يقاتلون على دينه، فما رآه 
وقد رأى أصحاب : (ويف رواية)  عند اهللا سيءاملسلمون حسناً فهو عند اهللا حسن، وما رأوه سيئاً فهو
من كان منكم : ( وتقدم قول ابن مسعود ) حممد صلى اهللا عليه وسلم مجيعاً أن يستخلفوا أبا بكر 

فمن أضل ممن يكون . ونتبع السنة واجلماعة: إىل آخره عند قول الشارح) مستناً فليسنت مبن قد مات 
ت أولياء اهللا تعاىل بعد النبيني، بل قد فضلهم اليهود والنصارى يف قلبه غل على خيار املسلمني، وسادا

من خري أصحاب : أصحاب موسى، وقيل للنصارى: من خري أهل ملتكم؟ قالوا: خبصلة، قيل لليهود
أصحاب حممد صلى اهللا عليه : من شر أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب عيسى، وقيل للرافضة: ملتكم؟ قالوا

: ( وقوله.  القليل، وفيمن سبوهم من هو خري ممن استثنوهم بأضعاف مضاعفةوسلم مل يستثنوا منهم إال
ال نتجاوز احلد يف حب أحد منهم كما تفعل الشيعة، فنكون من : أي) وال نفرط يف حب أحد منهم 

  ]]. ......١٧١:النساء[املعتدين، قال تعاىل يا أَهلَ الْكتابِ ال تغلُوا في دينِكُم 
  بعد الصحابة أفضل منهمال يكون أحد 

…  

)٣/٤٧٢(  

  

فضائل الصحابة رضي اهللا عنهم أكثر مما مسعنا، ولو مل يكن إال هذا احلديث الذي يقول فيه النيب صلى 
ال تسبوا أصحايب فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم : (اهللا عليه وسلم

ال تسبوا أصحاب حممد فلمقام أحدهم ساعة خري : (  الصحابة، وكذلك هذا األثر عن بعض)وال نصيفه
وما ذاك إال ألم آمنوا يف )  خري من عبادة أحدكم أربعني سنة -ويف رواية-من عبادة أحدكم عمره 

وقت أزمة وشدة، ويف وقت كفر وضالل، ويف وقت شرك وعبادة أوثان، فآمنوا واهتدوا، واعتنقوا 



بلد واملال، وأخلصوا دينهم هللا، ووقرت حمبة اهللا وحمبة رسوله يف قلوم، اإلسالم، وفارقوا األهل وال
وثبت اإلميان ورسخ يف قلوم حىت كان أرسى من اجلبال، مث ظهرت عليهم آثار ذلك ففدوا رسول اهللا 

صلى اهللا عليه وسلم بآبائهم وأمهام، وبأنفسهم وبأمواهلم، وأنفقوا كل ما ميلكونه طاعة هللا وطاعة 
رسوله، واجتهدوا يف العمل الصاحل الذي حيبه اهللا ويرضاه، فتفوقوا على من جاء بعدهم بأضعاف ل

مضاعفة، من الذين ولدوا يف اإلسالم، والذين نشئوا فيه ولو كانوا أكثر منهم عمالً، ولو كانوا أطول 
 أولئك مضاعفة أضعافاً منهم أعماراً، ولو كانوا أكثر منهم جهاداً، أو أكثر منهم نفقات، لكن النفقة من

رضي اللَّه عنهم ورضوا : ما جاء يف قوله تعاىل: ومن جهة ثانية. كثرية كما يف هذه اآلثار، فهذا من جهة
وأَعد لَهم جنات : ، ال شك أنه مدح هلم وإخبار بأن اهللا قد رضي عنهم، ويف قوله]١١٩:املائدة[عنه 

ومن أَصدق من : إخبار بأم من أهل اجلنة، وخرب اهللا تعاىل صادق] ١٠٠:التوبة[نهار تجرِي تحتها اَأل
لَقَد تاب اللَّه علَى النبِي والْمهاجِرِين واَألنصارِ الَّذين اتبعوه : ، ويف قوله تعاىل]٨٧:النساء[اللَّه حديثًا 

غزوة تبوك، وكانوا حينها أربعني ألفاً أو حنو ذلك، فذكر اهللا : يعين] ١١٧:ةالتوب[في ساعة الْعسرة 
  تعاىل أنه تاب عليهم كلهم،

)٣/٤٧٣(  

  

فلم يستثن منهم أحداً، وكذلك ما أخرب اهللا عز وجل من أنه رضي عن طائفة منهم وهم أهل بيعة 
، وأخرب بأن ]١٨:الفتح[ يبايِعونك تحت الشجرة لَقَد رضي اللَّه عنِ الْمؤمنِني إِذْ: الرضوان يف قوله

إِنَّ الَّذين يبايِعونك إِنما يبايِعونَ اللَّه يد اللَّه فَوق أَيديهِم : بيعتهم كأا بيعة مع اهللا، فقال تعاىل
تهم، سواًء كانت مبايعتهم ، وحاشاهم أن ينكثوا بيعة اهللا، وحاشاهم أن يكذبوا يف مبايع]١٠:الفتح[

ليغفر لَك : على املوت أو مبايعتهم على أال يفروا، روي أنه ملا نزل أول سورة الفتح وفيها قول اهللا تعاىل
هنيئاً : (قالوا] ٢:الفتح[اللَّه ما تقَدم من ذَنبِك وما تأَخر ويتم نِعمته علَيك ويهديك صراطًا مستقيما 

إىل ].. ٤:الفتح[هو الَّذي أَنزلَ السكينةَ في قُلُوبِ الْمؤمنِني : فما لنا؟ فقرأ عليهم! لك يا رسول اهللا
لَ اللَّه فَأَنز: إىل قوله].. ٥:الفتح[ليدخلَ الْمؤمنِني والْمؤمنات جنات تجرِي من تحتها اَألنهار : قوله

كل ]) ٢٦:الفتح[سكينته علَى رسوله وعلَى الْمؤمنِني وأَلْزمهم كَلمةَ التقْوى وكَانوا أَحق بِها وأَهلَها 
هذا اختص بأولئك الصحابة، ولكن الرافضة طمس اهللا تعاىل على قلوم، وأعمى بصائرهم؛ فصدوا عن 

كروا فيها، وأخذوا ينقبون اآليات اليت وردت يف املنافقني، ويطبقوا على الصحابة هذه اآليات، ومل يتف
مىت سخط اهللا : ونقول هلم]. ٤٦:احلج[فَإِنها ال تعمى اَألبصار ولَكن تعمى الْقُلُوب الَّتي في الصدورِ 

شك أن اهللا تعاىل ال خيلف وعده، وأنه ال ! ومىت مل يتب عليهم بعد أن تاب عليهم؟! عليهم بعد الرضا؟



من الْمؤمنِني رِجالٌ صدقُوا ما عاهدوا اللَّه علَيه فَمنهم من قَضى : قد صدقهم ما وعدهم، ملا صدقوا اهللا
هبحن  

)٣/٤٧٤(  

  

 رظتني نم مهنمصلى اهللا عليه وسلمهذه صفات الصحابة الذين كانوا مع النيب] ٢٣:األحزاب[و  .
إن اهللا تعاىل نظر يف قلوب العباد فاختار قلب حممد : ( وجاء يف كالم ابن مسعود رضي اهللا عنه أنه قال

صلى اهللا عليه وسلم، ونظر يف قلوب األمم فوجد قلوب أصحابه أبر وأزكى وأطهر فاختارهم لصحبته 
حابة رضي اهللا عنهم هم خالصة األمة وهم اختارهم اهللا لصحبة هذا النيب، فدل هذا على أن الص) 

من كان مستناً فليسنت مبن قد مات، أولئك أصحاب : ( وتقدم قول ابن مسعود رضي اهللا عنه. صفوا
أبر هذه األمة قلوباً، وأعمقها علماً، وأقلها تكلفاً، اختارهم اهللا لصحبة نبيه : حممد صلى اهللا عليه وسلم

شهادة منه رضي اهللا عنه بأم كانوا ) ، فإم كانوا على اهلدى املستقيم وحلمل دينه؛ فاعرفوا هلم حقهم
فاألدلة . على اهلدى، وأن من خالفهم وخرج عن طريقتهم فليس على اهلدى، بل هو على الضالل

الواضحة من الكتاب والسنة الشاهدة بأن اهللا رضي عنهم أكثر من أن حتصر، ولكن كما قالت عائشة 
، فهؤالء )ملا انقطع عملهم مبوم، أجرى اهللا هلم حسنات غريهم : (  األثر الذي تقدمرضي اهللا عنها يف

الذين يسبوم وحيقدون عليهم، إمنا يهدون إليهم حسنام وأجور أعماهلم، فهم يعملون ويتصدقون 
. ويصلون ويقرءون ويركعون، ولكن يذهب ثواب أعماهلم إىل أولئك الصحابة الذين سبهم هؤالء

ما أرى الناس ابتلوا بسب الصحابة إال ليجري اهللا هلم : ( ي ذلك أيضاً عن اإلمام أمحد أنه قالورو
؛ ألن اإلنسان إذا مات انقطع عمله إال من ثالث، ولكن إذا كان هناك من يسبه فإنه يأخذ من )عملهم 

ة له، وزيادة حسنات الذين يسبونه، وتضاف إىل حسناته كما ورد ذلك يف األحاديث، فيكون ذلك رفع
: يعين-فما رآه املسلمون حسناً : ( كذلك تقدم قول ابن مسعود . يف درجاته، وزيادة يف أعماله

 أن أبا بكر رضي اهللا عنه أوىل -الصحابة: يعين-وقد رأى املسلمون )  فهو عند اهللا حسن -الصحابة
  باخلالفة فاتفقوا عليه، وولوه أمر املسلمني، فذلك بال

)٣/٤٧٥(  

  

تفاق منهم على أهليته، وعلى أفضليته، وعلى أحقيته باخلالفة، وهلذا مسوه خليفة رسول اهللا صلى شك ا
اهللا عليه وسلم، وهو بال شك أهل هلذه اخلالفة، وهلذا قام ا أمت قيام، وصمد فيها وصرب، وعمل مبا 

صارى مما يبني أن اليهود وتقدم أيضاً ما ذكر عن اليهود والن. كان يعمله رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم



أفضل بين إسرائيل أصحاب موسى، : خري من الرافضة، والنصارى خري من الرافضة؛ ألن اليهود يقولون
أفضل أتباع عيسى أصحابه الذين هم معه، وهم احلواريون، أما الرافضة فهم : والنصارى يقولون

 صاروا بذلك أشر من اليهود؛ ألن :شر هذه األمة أصحاب حممد، فتفوقوا على اليهود، يعين: يقولون
اليهود فضلوا أصحاب موسى، والنصارى فضلوا أصحاب عيسى، والرافضة تفوقوا عليهم يف الكفر 

وجعلوا أشر قرون هذه األمة وأكفرها وأضلها وأدناها وأبعدها عن احلق هم أصحاب حممد، ومل يستثنوا 
 كعلي وأوالده، وعمار و سلمان و خباب من أصحاب حممد صلى اهللا عليه وسلم إال أفراداً قليلني

وحنوهم، وكذلك الذين هم أقارب النيب صلى اهللا عليه وسلم القدامى كحمزة وحنوه، أما بقية الصحابة 
قاتلهم اهللا أىن يؤفكون، فال يغتر بقوهلم، وبذلك يعرف أفضلية هؤالء ! فإم عندهم ضالل وكفار

 يشكون يف ذلك، ولكن من باب التأكيد والتقرير حىت يعرف الصحابة، وأما أهل السنة واحلمد هللا فال
  .كفر وضالل هؤالء الرافضة

  إميان من أحب الصحابة وكفر ونفاق من أبغضهم
…  

)٣/٤٧٦(  

  

فعندهم ال والء إال برباء، ) وال نتربأ من أحد منهم كما فعلت الرافضة: (وقوله: [قال الشارح رمحه اهللا
يتربأ من أيب بكر و عمر رضي اهللا عنهما، وأهل السنة يوالوم كلهم، ال يتوىل أهل البيت حىت : أي

ويرتلوم منازهلم اليت يستحقوا بالعدل واإلقساط، ال باهلوى والتعصب، فإن ذلك كله من البغي الذي 
، ]١٧:اجلاثية[ بغيا بينهم فَما اختلَفُوا إِلَّا من بعد ما جاَءهم الْعلْم: هو جماوزة احلد، كما قال اهللا تعاىل
الشهادة بدعة، والرباءة بدعة، يروى ذلك عن مجاعة من السلف : وهذا معىن قول من قال من السلف

أبو سعيد اخلدري و احلسن البصري و إبراهيم النخعي و الضحاك : من الصحابة والتابعني، منهم
 أنه من أهل النار أو أنه كافر، بدون العلم مبا أن يشهد على معني من املسلمني: وغريهم، ومعىن الشهادة

ألنه امتثال ألمر اهللا فيما تقدم من النصوص، ) وحبهم دين وإميان وإحسان : ( وقوله. ختم اهللا له به
اهللا اهللا يف : (مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: وروى الترمذي عن عبد اهللا بن مغفل قال

 بعدي، فمن أحبهم فبحيب أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن ال تتخذوهم غرضاً! أصحايب
وتسمية حب ). آذاهم فقد آذاين، ومن آذاين فقد آذى اهللا تعاىل، ومن آذى اهللا فيوشك أن يأخذه

الصحابة إمياناً مشكل على الشيخ رمحه اهللا؛ ألن احلب عمل القلب، وليس هو التصديق، فيكون العمل 
ميان، وقد تقدم يف كالمه أن اإلميان هو اإلقرار باللسان، والتصديق باجلنان، ومل جيعل داخالً يف مسمى اإل

العمل داخالً يف مسمى اإلميان، وهذا هو املعروف من مذهب أهل السنة، إال أن تكون هذه التسمية 



 نظري تقدم الكالم يف تكفري أهل البدع، وهذا الكالم) وبغضهم كفر ونفاق وطغيان: ( وقوله. جمازاً
وقد تقدم ] ٤٤:املائدة[ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَئك هم الْكَافرونَ : الكفر املذكور يف قوله

  -كما مسعنا-إن حبنا للصحابة رضي اهللا عنهم : نقول]. الكالم يف ذلك

)٣/٤٧٧(  

  

 يف صحيح مسلم أن النيب صلى اهللا إميان، فحب الصحابة من اإلميان، وبغضهم من النفاق، وقد ثبت
ال : (، وكذلك احلال يف املهاجرين)ال حيب األنصار إال مؤمن، وال يبغضهم إال منافق: (عليه وسلم قال

حيبهم إال مؤمن، وال يبغضهم إال منافق، واملهاجرون أقدم من األنصار وأفضل، فبغضهم كفر ونفاق، 
  .......وباعث على األعمال الصاحلة اليت تنبعث من القلب، وحبهم زيادة يف اإلميان وقوة يف اإلميان

  بعض األسباب الباعثة على حب الصحابة
…  

ربنا اغْفر لَنا ولإِخوانِنا : لسبقهم ملن بعدهم حيث إم سبقونا باإلميان، فنقول: من أسباب حب الصحابة
طهر قلوبنا من أن يكون : أي] ١٠:احلشر[وبِنا غلا للَّذين آمنوا الَّذين سبقُونا بِاِإلميان وال تجعلْ في قُلُ

وحنبهم ألن هلم املنة علينا؛ وذلك ألم . ا حقد وبغض ألولئك الصحابة الذين تقدمونا وكانوا مؤمنني
هللا وحنبهم ألم دعوا إىل اهللا وجاهدوا يف سبيل اهللا، ونصروا ا. حفظوا الشريعة، وبينوها وبلغوها

. وحنبهم ألم أهل األعمال الصاحلة، وأهل النفقات يف سبيل اهللا. ورسوله، وانتشر بواسطتهم اإلسالم
وال شك أن هؤالء هم أوىل باحملبة ممن مسوا . وحنبهم ألم أهل التصديق القوي وأهل اإلميان القوي
  .أنفسهم شيعة، وادعوا أم يوالون ويعادون وحنو ذلك

  ن تويل آل البيت ال يتم إال بالرباءة من سائر الصحابةاعتقاد الرافضة أ
…  

)٣/٤٧٨(  

  

أن من توىل أهل البيت لزمه أن يتربأ من غريهم من : ال والء إال برباء، ومعىن ذلك: الرافضة يقولون
صحيح أنه ال والء إال برباء، ولكن من الذي نتواله؟ نتوىل : اخللفاء الثالثة وبقية الصحابة، وحنن نقول

ؤمنني كلهم وهم الصحابة ومنهم أهل البيت، ومن الذين نتربأ منهم؟ نتربأ من املنافقني، ونتربأ من امل
إِننِي براٌء : الكافرين عموماً، ونتربأ ممن أمرنا بالرباءة منه ولو كانوا أقارب، كما قال إبراهيم عليه السالم

هؤالء هم الذين ] ٤:املمتحنة[م ومما تعبدونَ من دون اللَّه ، إِنا برآُء منكُ]٢٦:الزخرف[مما تعبدونَ 



نتربأ منهم، فال والء إال برباء، فيكون والؤنا للمؤمنني ومن مجلتهم الصحابة، وبراؤنا من الكافرين ولو 
وبراؤنا وتربؤنا ] ٢٥٧:ةالبقر[اللَّه ولي الَّذين آمنو : كانوا أقارب، والؤنا ألولياء اهللا الذين قال فيهم

والَّذين كَفَروا أَولياؤهم الطَّاغُوت : من أعداء اهللا ومن مجلتهم أولياء الشيطان الذين قال اهللا فيهم
أما الرافضة فعندهم أن الوالء هو والء أهل البيت خاصة الذين هم علي وذريته ]. ٢٥٧:البقرة[

ن معهم من املقربني عنده أو حنوهم، وأما الرباء فإنه الرباء وزوجته وأم زوجته اليت هي خدجية ومن كا
من غريهم، كالرباء من أيب بكر و عمر ، والرباء من جابر و أنس ، والرباء من ابن عمر و ابن عباس 

نتربأ : يقولون! وسائر أجالء الصحابة، والرباء من أيب هريرة وغريه من الصحابة، وملاذا الرباء منهم؟
  !مرتدون وخارجون عن اإلسالممنهم؛ ألم 

  وسطية أهل السنة يف حب الصحابة
…  

)٣/٤٧٩(  

  

حنن حنب الصحابة، ولكن ال نغلو يف حب أحد منهم؛ ال اخللفاء الثالثة، وال أهل : أهل السنة يقولون
البيت، فحبنا هلم حب متوسط ليس فيه غلو وليس فيه جفاء، الرافضة غلوا يف أهل البيت حىت رفعوهم 

رهم وأعطوهم شيئاً من حق اهللا، بل صاروا يعبدوم من دون اهللا، ويدعوم يف الشدائد، عن طو
ويدعوم يف الكربات، وينسون اهللا تعاىل، وأما بقية الصحابة فجفوا يف حقهم وضللوهم وبدعوهم 

خري األمور وتربءوا منهم، فقد مجعوا بني الغلو واجلفاء، ومل يتوسطوا يف واحد منهما توسط أهل السنة، ف
لك : (أوسطها، فال غلو وال جفاء، ورد يف بعض األحاديث أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال لعلي 

طائفة غلوا، وطائفة جفوا، فالطائفة الذين جفوا هم النواصب واخلوارج؛ فإن : يعين) فيك طائفتان
 حكم إال هللا، وقاتلوه إىل ال: حكمت الرجال، وقالوا له: اخلوارج خرجوا على علي وكفروه وقالوا له

أن قتله أحدهم، وهو عبد الرمحن بن ملجم ، حيث زعم أنه مرتد بقبوله قول احلكمني، واشترطوا يف 
توبته أن يعترف أنه كفر، ويعترف بأن عمله وجهاده كله باطل، وأن يعترب نفسه يستقبل عمالً جديداً، 

 البيت، بل نسميهم هالكني؛ ألم هلكوا حيث فهؤالء ماذا نسميهم؟ نسميهم جفاة، جفوا يف حق أهل
كفروا من هو من أجالء الصحابة، وضللوا علياً ومن كان يف بيت علي ممن رضي اهللا عنه، وقد كثر 
مذهب أولئك اخلوارج الذين يكفرون علياً ، بل وميدحون من قتله ، كما روي أن عمران بن حطان 

عن غريها من الصحابة، مث تزوج امرأة من النواصب كان من أهل السنة، وروى أحاديث عن عائشة و
 ورجا أن يؤثر عليها حىت ترجع وتكون من أهل السنة، ولكن أثرت عليه، ولقنته -من اخلوارج:  أي-

مذهب اخلوارج، فأصبح من اخلوارج إال أنه ليس من املتعصبني، لكنه من قعدم الذين يقعدون وال 



يا ضربة من تقي ما أراد ا إال ليبلغ :  أبيات مشهورة يقول فيهاخيرجون، وهو الذي مدح ابن ملجم يف
  من ذي العرش رضوانا إين ألذكره يوماً فأحسبه أوىف الربية عند اهللا ميزانا

)٣/٤٨٠(  

  

ابن ملجم الذي قتل علياً، فهؤالء بال شك طرف هالك حيث أبغضوا هذا الصحايب رضي اهللا عنه : يعين
  .ة، أما الطرف الثاين فهم الشيعة، ومذهبهم معروف بالغلو يف آل البيتالذي هو من أجالء الصحاب
  ]٨٢[شرح العقيدة الطحاوية 

الرافضة من أعظم وأخطر املبتدعة، وقد قويت شوكتهم يف هذا الزمان، فعلى املسلم أن يعرف أول 
  .نشأم، وحقيقة مذهبهم، وحبمد اهللا قد بني أهل العلم فضائحهم وبطالن مذهبهم

  ئح الرافضةفضا
…  

......  
  ادعاء بعض طوائف الرافضة ألوهية علي رضي اهللا عنه

…  
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مر بنا عقيدة أهل السنة يف الصحابة رضي اهللا عنهم، وما خصهم اهللا تعاىل به، وما ميزهم به من 
صاحلة، وما الفضائل اليت مدحهم ا، وأثىن عليهم، وما متيزوا به من السبق إىل اإلسالم وإىل األعمال ال

متيزوا به من فضل، وأم أفضل قرون هذه األمة، وهذه األمة أفضل األمم، وذكرنا األسباب اليت متيزوا 
ا، ومع ذلك فقد انتصب هلم أعداء اهللا الرافضة، وناصبوهم العداوة، وألصقوا م التهم، ومحلوا 

النفاق، كذباً وتاناً، وبالغوا يف ذلك عليهم كل اجلرائم، ورموهم بالرذائل، ورموهم بالكفر، وومسوهم ب
أشد املبالغة، وال شك أن هذا الفعل من الرافضة من زيغ القلوب، ومن االنتكاس والعياذ باهللا إىل 

تركته، وهؤالء الرافضة خرج : رفضت هذا القول، أي: الترك، ومنه قوهلم: والرفض أصله. احلضيض
 حياته، وكان سبب ذلك أن يهودياً دخل يف اإلسالم مقدمهم وأوهلم يف عهد علي رضي اهللا عنه ويف

عبد اهللا بن سبأ ويعرف بابن السوداء ، أظهر اإلسالم ولكن باطنه الكفر، وأراد بذلك أن : نفاقاً يقال له
يشكك يف اإلسالم، وأن يدعو إىل أسباب االحنالل، فهو من الذين دعوا الثوار إىل قتل عثمان ، حيث 

شود، وأثار من أثار حىت اجتمعت عصابات خرجوا من مصر ومن العراق ومن مجع اجلموع، وحشد احل



غريها وحاصروا عثمان رضي اهللا عنه، وانتهى األمر بأن قتل شهيداً رضي اهللا عنه، وكان من أسباب 
ذلك هذا املنافق، وملا قتل عثمان ومتت البيعة لعلي، ورأى أنه حمجوز عند أهل العراق حيث استقر 

د أيضاً أن يبطل إسالمهم وأن يوقعهم يف الكفر، فدعاهم إىل أن يغلو يف علي ، فبدل أن بينهم، أرا
علي هو اإلله، واخندع به خلق كثري، .. علي هو الرب: يكون خليفة وإماماً جيعلونه رباً وإهلاً، فقال هلم

رأوه حىت خروا واعتقدوا هذا االعتقاد الفاسد، فخرج عليهم مرة وهم صفوف يف أعداد هائلة، فما إن 
فعجب من ذلك، ودعا أكابرهم ليتوبوا، ولكن أقاموا على ! أنت إهلنا: قالوا! ما هذا؟: له سجداً، فقال

  ما هم عليه ومل يتوبوا، مث اشتهر أنه
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أحرقهم، حيث خد هلم أخاديد، وأظرم فيها النريان، مث استتام وأمرهم بالرجوع فمن مل يتب ألقي يف 
ملا رأيت األمر أمراً منكراً أججت ناري ودعوت : ديد، وكان علي رضي اهللا عنه ينشد قولهتلك األخا

اآلن عرفنا أنك الرب؛ : قنرباً وقنرب هو غالمه، فما زادهم هذا اإلحراق إال متسكاً مبا هم عليه، وقالوا
تل من قتل منهم ألنك الذي حترق بالنار، وال يعذب بالنار إال رب النار، فتمسكوا مبا هم عليه، وق

: إن النار ال يعذب ا إال اهللا، وقال: باإلحراق، وقد أنكر عليه ابن عباس رضي اهللا عنه اإلحراق، وقال
وأما بقية األمة فإم ) من بدل دينه فاقتلوه: (لو كنت أنا لقتلتهم لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم

من الرافضة الذين جعلوا علياً إهلاً، هم أتباع ابن فهؤالء الغالة . متفقون على أم يقتلون وأم كفار
أشهد أن ال إله إال حيدرة : سبأ ، وال يزال كثري منهم على هذه العقيدة، وحيفظ من شعرهم قوهلم

األنزع البطني وال حاجب عليه إال سلمان ذو القوة املتني ملا كان سلمان من الفرس جعلوه هو احلاجب 
أنا الذي : لقب علي؛ جاء من قوله ملا كان يقاتل يف خيرب:  اهللا، وحيدرة هوعلى اهللا، وجعلوا علياً هو

مستين أمي حيدرة كليث غابات كريه املنظرة أوفيهم بالصاع كيل السندرة فصار هذا االسم علماً 
ال إله إال علي ، ال إله إال حيدرة ، وهذا االعتقاد مشهور فيهم، وهؤالء السبئيون : عليهم، فهم يقولون

إنه : الغالة، وملا قتل علي رضي اهللا عنه اعتقدوا أنه مل يقتل، بل قالوا: م بقية ورثة ابن سبأ ، ويقال هلمه
فالن يؤمن بالرجعة، وال يزال : رفع إىل السحاب، واعتقدوا أنه سوف يرجع، فلذلك يقال ألحدهم

هم أنه جاءه أحد علماء كثري منهم يؤمنون بالرجعة إىل اليوم، وهلم يف ذلك كتب جديدة، ويذكر بعض
كيف تكون الرجعة وقد قتل : يف الرجعة، فقال: يف أي شيء؟ قال: إين ألفت كتاباً، قال: الرافضة وقال

  وكيف يرجع وقد قال اهللا تعاىل ولَن يؤخر اللَّه نفْسا إِذَا جاَء أَجلُها! علي ؟
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قد آمن ا أسالفنا ومشاخينا، وقد كتبوا فيها، : فقال] ٩٥:األنبياء [، أَنهم ال يرجِعونَ]١١:املنافقون[
بل أنت املخطئ، فلما رأى أنه متشدد يف اإلنكار ذهب : فقال! كل ذلك خطأ، أتقلد يف اخلطأ؟: فقال

أنه مل جيد من يؤيده، أو مل يؤيده هذا الشيخ على : مبعىن! واإسالماه! واإسالماه: ذلك املؤلف وهو يقول
فهي عقيدة ال تزال موجودة يعتنقها كثري يف العراق ويف إيران، ويف كثري من البالد : إذاً. ميان بالرجعةاإل

  .اليت يكثر فيها الرفض
  ادعاء طوائف من الرافضة أن علياً رسول من عند اهللا

…  
ربيل توجد طائفة منهم غلوا يف علي حىت جعلوه رسوالً من عند اهللا، وادعوا أن الرسالة له، وأن ج

إنه كان مأموراً بأن يرتل على علي ، ولكنه خان ونزل على حممد، فعلي أحق بالرسالة : أخطأ، كما قالوا
إنه : خان األمني وصدها عن حيدر واألمني هو جربيل، فهم يقولون: من حممد، ولذلك يقول قائلهم

، مطَاعٍ ثَم أَمنيٍ ]١٩٣:الشعراء[نزلَ بِه الروح اَألمني : واهللا تعاىل مساه األمني! خان الرسالة
، وهؤالء املخونة موجودون أيضاً، ويعتقد هذه العقيدة كثري من الرافضة يف العراق ويف ]٢١:التكوير[

إيران، بل ويف اململكة، فقد ذكر لنا بعضهم أن رافضة املدينة قبل أن يسلموا من الصالة يضربون 
، خان األمني، مث يسلم أحدهم، فهذه طائفة منهم، وهم خان األمني: بأيديهم على ركبهم ويكررون

  .أيضاً من الغالة
  سبب انتشار الرافضة

…  
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الرافضة يسمون أنفسهم اإلمامية، وهم يف احلقيقة الرافضة، وعقيدم أن علياً هو اإلمام، وأن األئمة 
 وكذا من توىل اخلالفة غري قبله مغتصبون، فأبو بكر عندهم مغتصب للخالفة، وكذا عمر ، وعثمان ،

علي وذريته، يعتقدون أم مغتصبون ملا ليس هلم به حق، وأصل تكاثرهم كان يف العراق، مث انتشارهم 
 ما حدث من بعض والة بين أمية منتصف القرن األول، ملا توىل ابن زياد -واهللا أعلم-فيما بعد سببه 

 العراق إىل أن قتل، مث مات بعده يزيد ، فتوىل على العراق، وكان سبباً يف قتل احلسني، واستمر يف
العراق بعد والية آل الزبري احلجاج بن يوسف الثقفي ، وكان هؤالء الوالة مييلون إىل بين أمية، ويف 

إنه كان قادراً على أن : أنفسهم حقد على علي، كان يزين هلم أنه ممن داهن يف قتل عثمان، ويقولون
 فكانوا يسبونه يف اخلطب على املنابر يف العراق، وكذلك يف الشام، وال !ينصر عثمان لكنه مل ينصره

شك أن يف العراق كثرياً من احملبني لعلي، من الذين ألفوه يف حياته، وأحبوه حمبة صادقة، هؤالء إما أن 



على يكونوا معتدلني يف حبه وإما أن يكونوا غالة من أتباع الغالة، فإذا مسعوا هؤالء اخلطباء يلعنونه 
املنرب يف العراق ويف الشام ساءهم ذلك، فإذا مسعوا ذلك أخذوا يف جمالسهم يذكرون فضائل علي ، 

 يكذبون، -اليت هي جمالس أتباع علي احملبني له-فدخل بينهم الغالة، وصاروا يف جمالسهم اخلاصة 
ليت مدحه ا ويغلون يف الكذب، ويروجون الكذب بدالً من أن يذكروا فضائله الصحيحة ومزاياه ا

  .النيب صلى اهللا عليه وسلم
  أدلة الرافضة يف تفضيل آل البيت والطعن يف الصحابة

…  
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أنت مين مبرتلة (ثبت لعلي رضي اهللا عنه فضائل كثرية على لسان النيب صلى اهللا عليه وسلم مثل قوله 
دون، فصارت جمتمعام اليت ، ولكن الرافضة بال شك مل يقنعوا بذلك بل صاروا يزي)هارون من موسى

جيتمعون فيها ال يتذاكرون فيها إال فضائل علي، فال يرون من يقتنع بقوهلم فيكذبون أكاذيب، وحديث 
أذكركم اهللا يف أهل بييت، : (غدير خم الذي جيعلونه عيداً هلم جاء فيه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

( هذا هو الثابت ) كتاب اهللا وعتريت أهل بييت:  فيكم الثقلنيإين تارك: (وقال) أذكركم اهللا يف أهل بييت
ولكن ما اقتصروا عند هذا، بل ) إين تارك فيكم كتاب اهللا وعتريت : ( ، وقوله)أذكركم اهللا يف أهل بييت 

من كنت : (صاروا يضيفون إليه حىت ألفوا كتباً يف هذا احلديث، وجعلوه بألفاظ عديدة، فقالوا إنه قال
، وذكروا يف أكاذيبهم أن علياً مكتوب امسه )علي مواله، اللهم وال من وااله وعاد من عاداهمواله ف

على قائمة العرش، وأنه ممن خلقه اهللا وقرنه باسم حممد أو فضله على خلقه، وأنه وزوجته مكتوبان يف 
يب اليت يكذبوا إىل غري ذلك من األكاذيب اليت يلفقوا، وهذه األكاذ.. غرف اجلنة كلها، وأنه وأنه

ويروجوا إذا مسعها تالمذم وإذا مسعها أحبام أخذوا يرووا، وإذا مسعها اآلخرون فماذا يقولون؟ ال 
كيف تكون هذه مزاياه؟ وكيف تكون هذه فضائله؟ ومع ذلك يتقدم عليه غريه، : شك أم يقولون

 بل كيف فضل عليه فالن وفالن؟ ويكون غريه أفضل منه؟ وكيف قدم عليه أبو بكر وعمر وعثمان ؟
البد أن يكون هو األفضل، وهو اإلمام، فلما أم مسعوا تالمذم ومن كان حوهلم يتكلمون ذا أرادوا 

هلم فلنكذب أكاذيب نشكك ا تالمذتنا حىت ال ينكروا علينا ما حنن فيه، : أن يشككوهم فقالوا
عثمان وبقية الصحابة، وادعوا أم مغتصبون وخونة، فكذبوا أكاذيب لفقوها ورموا ا أبا بكر وعمر و

وادعوا أم ظلمة، فامتألت الرافضة بالسب والكذب على هؤالء الصحابة، أكاذيب ما أنزل اهللا ا من 
  سلطان، سببها ومبدأ

)٣/٤٨٦(  



  

تالمذم أمرها التشكيك بأتباعهم حىت ال ينكروا عليهم، وملا اشتهرت هذه األكاذيب فيما بينهم اعتقد 
كفر أئمة الصحابة، واعتقدوا أن الصحابة ليسوا على هدى، حيث إم بايعوا غري اإلمام احلق، وخلعوا 
اإلمام احلق من إمامته وهو علي، وبايعوا أبا بكر وهو مغتصب ظامل، مث بايعوا أيضاً عمر وهو ظامل ليس 

ا أئمة الصحابة، وخرجت يف له حق، فجعلوهم بذلك مرتدين، وأبطلوا بذلك فضائلهم اليت رواه
إن فضائلهم اليت وردت يف القرآن بطلت مبجرد ردم، وأم ارتدوا بعد : الصحيحني وغريها، وقالوا

موت حممد صلى اهللا عليه وسلم، فما هي ردم على قول هؤالء؟ ردم أم منعوا علياً من حقه، 
أبو بكر، هكذا أقواهلم، وهكذا رسخت هذه فمنعوه أن يكون هو اإلمام، وبايعوا مغتصباً ظاملاً هو 

العقيدة يف نفوسهم، وتوارثوها، وأخذوا يتناقلون هذه األكاذيب، فصاروا ينقلون فضائل علي ويبالغون 
فيها، وكذلك فضائل احلسن و احلسني و ابن احلنفية و زين العابدين وأوالدهم وأوالد أوالدهم، 

اقل وال يصدقها ذو عقل سليم، ولو قرأمت يف كتبهم اليت ويكذبون ألجل فضائلهم أكاذيب ال تليق بع
ولكن سلبت عقوهلم، فألجل ! وكيف تروج عليهم! يرووا لعجبتم كيف يصدقون ذه األكاذيب

ذلك يذكر بعض العلماء أم ليس هلم عقول، وأن الرافضة قوم ال خالق هلم، فال يصدق بتلك 
يت ردت عليهم لو قرأمتوها لعجبتم كيف يصدقون ذه األكاذيب إال من طمست بصريته، والردود ال

وال يزالون على هذا املعتقد إىل هذا اليوم ولألسف؛ على الرغم من تفتح الناس وتبصرهم، ! األكاذيب
ذكر بعض . وال يزالون يروون ويتناقلون يف كتبهم تلك األكاذيب، ويؤولون عليها اآليات القرآنية

 -وهو تفسري ألحد أئمتهم-كبري عندهم موجود يف العراق ويف إيران اإلخوان أنه اطلع على تفسري 
مرج البحرين : (فذكر أن البحرين يف قوله] ١٩:الرمحن[مرج الْبحرينِ يلْتقيان : فقرأ يف قول اهللا تعاىل

  :يف النكاح، وقوله: يعين) يلتقيان(مها علي و فاطمة و) يلتقيان
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مهنم جرخانُ يجرالْمو لُؤاللؤلؤ واملرجان مها احلسن و احلسني اللذان خرجا من ] ٢٢:الرمحن[ا اللُّؤ
يؤمنونَ بِالْجِبت والطَّاغُوت : وفسروا قول اهللا تعاىل. علي و فاطمة ، هكذا راجت هذه األكاذيب

وفسروا ! م اهللا أىن يؤفكونهو عمر ، قاتله) الطاغوت(هو أبو بكر ، و) اجلبت: (فقالوا] ٥١:النساء[
إِنَّ : وقوله. أبو بكر و عمر: مها) يدا أيب هلب : (فقالوا] ١:املسد[تبت يدا أَبِي لَهبٍ وتب : قوله تعاىل

البقرة اليت أمروا أن يذحبوها هي عائشة بنت أيب بكر : قالوا] ٦٧:البقرة[اللَّه يأْمركُم أَنْ تذْبحوا بقَرةً 
ذه كلها أكاذيب، لكن كيف راجت عليهم؟ راجت عليهم ألم سلبوا املعرفة، فما زال غالم على وه

  .هذه العقيدة، وما زالوا مصرين عليها



  أول نشأة الرافضة
…  
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يف آخر والية بين أمية خرج رجل من ذرية علي امسه زيد بن علي ، وملا خرج دعا الناس إىل بيعته؛ 
نبايعك على أن تتربأ من أيب بكر وعمر؛ وذلك ألم قد ارتسم : الذين يف العراق فقالوافجاءه الرافضة 

يف أذهام أما أكفر من أيب جهل وفرعون ، فالبد أن يتربأ منهما، ولكنه رضي اهللا عنه امتنع من ذلك 
لرافضة ، هذا هو إذاً نرفضك، فرفضوه؛ فمن مث عرفوا با: مها صاحبا جدي فال أتربأ منهما، قالوا: وقال

امسهم الذي ينطبق عليهم منذ ذلك الوقت، وهم اآلن ال يعترفون به، بل يشنعون على من مساهم ذا 
االسم، مع أن الذي مساهم هو زيد، وهو ابن أحد أئمتهم، وهو زين العابدين علي بن احلسني أحد 

يدية يوالون أبا بكر وعمر وأكثر األئمة االثين عشر، أما الذين بايعوه فهم من مسوا بالزيدية ، والز
أما تسميتهم بالشيعة . الصحابة، ولكنهم يتربءون من بين أمية، أما الذين خالفوه فهم املعروفون بالرافضة

حنن من شيعة علي ، ومعىن شيعته : فهم الذين يطلقون هذا على أنفسهم وذلك ليتمدحوا به فيقولون
وإِنَّ من شيعته لَإِبراهيم : ر واألعوان، كقوله تعاىلاألنصا: أنصاره، والشيعة يف األصل هم: أي
، وقوله تعاىل هذَا من شيعته وهذَا من عدوه فَاستغاثَه الَّذي من شيعته علَى الَّذي من ]٨٣:الصافات[

من :  ذمهم اهللا تعاىل بقولهالفرق الضالة الذين: أتباعه؛ ألن الشيع هم: يعين] ١٥:القصص[عدوه 
فاألصل أم فرق كثرية ] ٣٢:الروم[الَّذين فَرقُوا دينهم وكَانوا شيعا كُلُّ حزبٍ بِما لَديهِم فَرِحونَ 

  .متشعبة، ومنهم الباطنية
  عالقة الباطنية بالرافضة

…  
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قد استولوا على شطر هذه البالد، فاستولوا على كان أول ظهور الباطنية يف أوائل القرن الرابع، و
منطقة القصيم واألحساء والبحرين وما اتصل ا، وكان هلم قوة ونفوذ، وهم الذين قتلوا احلجاج يف 

احلرم يف سنة ثالمثائة وسبعة عشر وهم يطوفون بالبيت، حيث قدموا يف صورة حجاج ومعهم أسلحتهم 
 سيوفهم وأخذوا يقتلون احلجاج وهم يف نفس احلرم، فجعل وملا توسطوا يف املسجد احلرام سلوا

أنا باهللا : احلجاج يلوذون بالكعبة ويتعلقون بأستارها، ولكنهم جعلوا يقتلوم، حىت كان يقول قائدهم



وباهللا أنا خيلق اخللق وأفنيهم أنا وأخذ سترة الكعبة وشققها بني أصحابه، وقلع احلجر األسود، وذهب به 
ه اليت هي القطيف، وبقي عندهم إىل سنة ثالمثائة واثنني وثالثني حيث ضعفت دولتهم، معه إىل بالد

وقويت دولة اإلسالم، وهددوا بأن يردوه وإال غزاهم املسلمون وقتلوهم، فردوه وهم كارهون واحلمد 
ذلك هللا، وأعيد احلجر األسود إىل مكانه، فهذه الطائفة من أكرب الطوائف ومن أكثرها ومن أخبثها؛ و

إم يظهرون الرفض، ولكنهم كذبة، فظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر : ألن بعض العلماء يقولون
احملض، فهؤالء طائفة منهم، وال شك أن هؤالء من ورثتهم الذين يظهرون أم مع املسلمني، وأم بني 

م إخواننا كما يقولون، ويدعوننا إىل التقارب، ويدعون أم على احلق، وأن املسلمني، ويظهرون أ
مذهب الشافعي و مالك و أيب : مذهبهم الذي يذهبون إليه هو مذهب كسائر املذاهب الفرعية وهي

حنيفة و أمحد، وكذبوا بذلك؛ ألم خمالفون للمسلمني يف العقيدة اليت هي األصل واألساس، فكيف 
سلمني العداوة والبغضاء، وال شك أم يظهرون للم! وكيف يأمنهم املسلمون؟! جيمعون مع املسلمني؟

فهم : إذاً. ولعلكم حتفظون من احلكايات عنهم أكثر مما أحفظ، وبلغكم وبلغ أفرادكم أكثر مما بلغين
أعداء هللا وأعداء لإلسالم واملسلمني، فال يغتر بدعوم إىل ما يسمونه بالتقريب، وال شك أن هذا كله 

   ينخدع بدعايامكفر وضالل، فعلى املسلم أن يعرف أعداء اهللا وال
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  .وبأقواهلم ومبا هم عليه، بل نأخذ حذرنا منهم
  استغالل الرافضة ملا يف تاريخ ابن جرير للترويج ملذهبهم

…  
القرن -كان العلماء األولون منتبهني للرافضة يف القرون األوىل، وقد كانوا يتسترون يف تلك الفترة 

رون أمرهم، ولكن مع األسف تولوا واليات، ووثق م أكثر  وال يظه-األول والقرن الثاين والثالث
العامة، وصاروا يروون عنهم تلك األخبار، وصار منهم أخباريون، وإن مل يكونوا من غالم، فلذلك 
دخل الكذب يف كتب التاريخ؛ بسبب الرواية عنهم أو عن كثري منهم، فتجدون مثالً أن كتب التاريخ 

 مملوءة مبا يدل على أنه من الرافضة، فمن املشهورين يف نقل األخبار -ةحىت فيما يكتبه أهل السن-
لوط بن حيىي ، ويشتهر بأيب خمنف ، يروون عنه يف كتب التاريخ، ويقول : وحفظها رجل شيعي يقال له

وذكر أبو خمنف ، هذا الراوي يذكر أنه من أهل السنة، ولكنه مييل إىل .. قال أبو خمنف : ابن جرير 
، دليل ذلك أنه يتتبع أخبار أهل البيت، ويبالغ يف نقلها، ويطيل فيها، ويتابعها املتابعة الزائدة، الشيعة

يف تاريخ ابن جرير ذكر واقعة قتل احلسني، وهي حادثة واحدة، حيث قتل : ويستقصي أخبارها، فمثالً
ع صفحات، ولكن ومعه من أهل بيته حنو األربعني، وهذه الواقعة كان يكفيها ثالث صفحات أو أرب



 يف تاريخ ابن جرير ، وذلك بسبب -أكثر من مائتني ومخسني صفحة: أي-استغرقت نصف جملد 
اعتماده على نقل كالم هؤالء األخباريني، و ابن جرير رمحه اهللا من أهل السنة، ولكن بالده طربستان 

وإن كان حمدثاً -من أخبارهم بإيران كانت مليئة يف زمانه ؤالء الرافضة ، فكانوا يدخلون عليه شيئاً 
:  فينخدع م، وقد ألف بعضهم كتاباً يقع يف جملدين يف غدير خم، يقول ابن كثري -ومفسراً وإماماً

ذكر فيه ما ال يصلح أن يذكر، وحشد فيه الطيب واخلبيث، والغث والسمني، والصحيح والسقيم، 
لك األخبار، كدليل على أن أخبار الرافضة واستوىف فيه كعادة املؤلفني يف ذلك الوقت، فكثرت عنده ت
  يف ذلك الزمان قد كثرت، ويف القرن الثالث استوىل على
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 بنو بويه، فأسسوا دولة رافضية، وقد تسلطوا يف زمن -بل وعلى مصر وعلى إيران وحنوها-العراق 
النشر الزائد، وانتشر يف خالفة بين العباس، وأعلنوا مذهب الرافضة، وزادوا يف التوغل فيه، ونشروه 

زمام ومتكن، فتمكن يف العراق؛ ألا وطنهم، ومتكن يف إيران وفيما بعدها، وصاروا يدعون إليه 
بالقول وبالفعل، ويشجعون كل من يعتنقه، ويولونه الواليات، وال شك أن هذه من الدعايات يف متكني 

 معتنقوه صار هلؤالء مراجع ومؤلفات، هذا املذهب، وإال فهو مذهب باطل خبيث، وملا متكن وكثر
فصاروا يؤلفون الكتب لتقرير مذهبهم، ويدرجون فيها ما ال يصدقه العقل، فانتشر هذا املذهب، 

وانتشرت كتبهم، حىت صار عندهم اآلن من الكتب يف العراق ويف إيران ما ال حيصيه العباد، وكلها 
 املؤلفات فيما بينهم، وكثر املؤلفون، متكن هذا كذلك ملا انتشرت تلك. تركز على تأييد هذا املذهب

املذهب وظهر وقوي، واخندع به من اخندع، وال يزالون خيدعون الناس إىل هذا اليوم، وال يزالون 
يسعون جلر الناس إىل اعتناق واعتقاد هذا املذهب الباطل إىل هذا اليوم، وينخدع كثري من الناس حبسن 

مهم ومبدحهم ألنفسهم، فيظهرون شيئاً من األخالق ومن األدب ومن معاملتهم ومبالطفتهم وحبسن كال
الصدق يف الوعد، ومن كذا وكذا، فيجتذبون الناس مبثل هذه املعاملة احلسنة، وإال فاألصل أم كفرة، 
وعقائدهم سيئة، نقول هذا مبوجب ما حيكى لنا عنهم، وال أجترأ أن أذكر تلك احلكايات اليت يذكرها 

وغريها من احتياهلم على ) أرامكو(خوان الذين اشتغلوا معهم يف املنطقة الشرقية يف شركة لنا بعض اإل
أهل السنة، ومقتهم وبغضهم هلم، وحقدهم عليهم، وحرصهم على أن يوصلوا إليهم كل ضالل وكل 
شر، ورغم ذلك ينخدع الكثري بإعالنام وبدعايام أم مسلمون، وأم على مذهب متبع ومعترف 

يذكر لنا بعض املشايخ الذين جاءوا إىل األحساء أم وجدوا أهل األحساء يعتقدون .. وأم وأم، هب
  إين شافعي وإين: أم مسلمون، وليس بينهم من الفرق إال كما بني من يقول
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هم، ال شك أن هذا هو املعتقد السيئ عند. مالكي، ومل يدروا أم ضالل وكفار حىت ظهر هلم احلق
ملا كان كذلك اهتم العلماء رمحهم اهللا بذكر فضائل السلف وفضائل الصحابة رضي اهللا عنهم، : نقول

وذكروا ذلك يف عقائدهم، كما ذكر ذلك صاحب هذه العقيدة الذي هو اإلمام الطحاوي رمحه اهللا 
قالوا فمن :  يف عقيدتهتعاىل، وكما ذكر ذلك أهل العقائد نظماً ونثراً، فيقول مثالً أبو اخلطاب الكلوذاين

بعد النيب خليفة قلت املوحد قبل كل موحد حاميه يف يوم العريش ومن له يف الغار مسعد يا له من 
أبا بكر ، مث ذكر خالفة من بعده من اخللفاء إىل أن وصل إىل خالفة علي رضي اهللا عنه، : مسعد يعين
علي رضي اهللا عنه، فعلى هذا : أخوة أمحد يعينقالوا فرابعهم فقلت جماوباً من حاز دوم : وهو رابعهم

اهتم السلف بذكر فضائل الصحابة يف العقيدة؛ ألن الكتاب ما جاءنا إال بواسطتهم، واألحاديث النبوية 
  ! فإن أخبارهم ال تقبل-كما يقولون-ما وصلنا إال عن نقلهم، فإذا كانوا كفاراً 

  ن يف الصحابةطريقة الرافضة يف االستدالل بآيات القرآن للطع
…  
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شبه الرافضة يف الطعن يف الصحابة، أن اآليات اليت ذكرت يف املنافقني حيملوا على الصحابة رضي اهللا 
كَما أَخرجك ربك من بيتك بِالْحق وإِنَّ فَرِيقًا من الْمؤمنِني : قول اهللا تعاىل يف قصة بدر: عنهم، فمثالً

] ٦-٥:األنفال[يجادلُونك في الْحق بعد ما تبين كَأَنما يساقُونَ إِلَى الْموت وهم ينظُرونَ * هونَ لَكَارِ
هؤالء جادلوا الرسول كأمنا يساقون إىل املوت وهم ينظرون، فهم كفروا بذلك، بينما اهللا تعاىل ما : قالوا

فكيف يكفروم واهللا مساهم ) وإن فريقاً من املؤمنني لكارهون ( كفرهم به، وإمنا مساهم مؤمنني 
نعم كرهوا مقاومة ومقابلة الكفار خمافة أم يقضى عليهم وهم عدة من املسلمني، ومعهم ! مؤمنني؟

: الرسول، ومعهم خيار الصحابة، ولكن اهللا تعاىل نصرهم وأيدهم، هذه هي الكراهية واادلة، يعين
 ذهبنا إىل العري لكان أفضل، فهل خيرجهم ذلك من اإلميان؟ ما خيرجهم، ولكن لو: كأم يقولون

أما اآلية الثانية اليت استدلوا ا، فهي . الرافضة جعلوها كدليل على أم كفار، فكفروهم مبثل ذلك
] ١١:اجلمعة[تركُوك قَائما وإِذَا رأَوا تجارةً أَو لَهوا انفَضوا إِلَيها و: اآلية اليت يف آخر سورة اجلمعة

هؤالء الذين انفضوا عن الرسول وهو خيطب وتركوه قائماً ارتدوا بذلك، واهللا تعاىل مل يكفرهم : قالوا
من هم الذين بقوا ومن هم الذين انفضوا؟ معلوم أم خرجوا ينظرون : بذلك، بل عفا عنهم، مث نقول

 ال يليق أن يتركوا الصالة مع النيب صلى اهللا عليه وسلم، مث إىل هذه اإلبل فرجعوا وأمتوا صالم؛ ألنه
قد يكون معهم بعض أهل البيت، وقد يكون معهم سلمان ، وقد يكون معهم أحد الذين ميدحوم 



كعمار وصهيب وحنوهم، فما دام كذلك فال حجة هلم مبثل هذه اآليات اليت يستدلون ا، مث لو قدر 
ء اليت وقعت منهم حقيقية فهل يليق أن نكفرهم ا؟ ال يليق ذلك، خاصة أم صادقون وأن تلك األشيا

  وأن هلم من السوابق ما
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يعفى عنهم إذا صدر منهم أي ذنب من الذنوب، والبد أنه قد تاب منه، والتوبة جتب ما قبلها، أو حميت 
ق أحدكم مثل أحد ذهباً ما بلغ لو أنف(عنه بسوابقه وحبسناته اليت عملها، فسوابقهم وأعماهلم مضاعفة 

فاحلسنات يذهنب السيئات، فكيف مع ذلك ننسى حسنام ونتذكر أشياء طفيفة ) مد أحدهم وال نصيفه
ينسى من املعروف طوداً شاخماً وليس ينسى ذرة ممن أسا ينقبون : وسيئات خفيفة، على حد قول بعضهم

فعلى املسلم . ادهم، ولكنهم قوم ال يفقهونالذرات واألشياء الصغرية عليهم، وينسون فضائلهم وجه
أن تكون عقيدته حنو الصحابة سليمة حمبتهم، والترضي عنهم، والثناء عليهم، واالعتراف مبا هلم من 

املزية، ومبا هلم من السبق، ومعرفة أم خري قرون هذه األمة، ال كان وال يكون مثلهم، وأن فضائلهم ال 
ذلك عرفنا عندها كفر من كفرهم، وضالل من ضللهم، وبعد الذين يدركها غريهم، فإذا اعترفنا ب

عادوهم وناصبوهم وناصبوا كل من واالهم من أهل السنة واجلماعة العداء، فما علينا إال أن نشهر 
ونعلن فضائل الصحابة كما أعلنها وكما أشهرها األئمة قبلنا، وقد تقدم أن العلماء أظهروا فضائلهم؛ 

اً يف صحيحه ذكر فيه فضائل الصحابة، وبدأه بفضائل اخللفاء األربعة، وهكذا فعل فالبخاري جعل كتاب
مسلم رمحه اهللا، وهكذا فعل الترمذي، وهكذا ألف اإلمام أمحد كتابه املعروف فضائل الصحابة، 
والكتب املؤلفة يف ذلك كثرية، وكل ذلك يف الثناء على هؤالء الصحابة رضي اهللا عنهم، وعلى 

إذا قرأ املسلم تلك األخبار وعرف صحتها؛ عرف بذلك أن من عاداهم فهو ضال مضل ف. أتباعهم
أما ما . خارج عن اإلسالم، طاعن يف عقيدة اإلسالم، بل يف أصل اإلسالم الذي هو الكتاب والسنة

يتعلق بأحوال هؤالء الرافضة وأعماهلم فهم وأعماهلم والعياذ باهللا يف ضالل، نربأ إىل اهللا منهم ومن 
عقائدهم ومن أعماهلم السيئة، ونتمسك مبا حنن عليه إن شاء اهللا، ونسأل اهللا أن حييينا على حمبة اخلري 

  .وأهله، وأن مييتنا وإخواننا املسلمني على اإلسالم والتمسك بالسنة

)٣/٤٩٥(  

  

  ]٨٣[شرح العقيدة الطحاوية 
، وهو أول اخللفاء، وفضائله كثرية أبو بكر الصديق أفضل هذه األمة بعد نبيها عليه الصالة والسالم



  .مشهورة، وهلذا أمجع الصحابة على تقدميه
  جممل معتقد أهل السنة يف الصحابة

…  
لَقَد رضي : املسلمون يترمحون على الصحابة ويترضون عنهم كما ترضى اهللا تعاىل عنهم يف قوله تعاىل

تحت كونايِعبإِذْ ي نِنيمؤنِ الْمع ة اللَّهرجم أهل ]١٨:الفتح[ الشوإذا رضي اهللا عنهم فقد علم أ ،
أحل عليكم رضواين فال أسخط عليكم : (للرضا فال يسخط عليهم، كما وعد أهل اجلنة بذلك يف قوله

هم بِإِحسان رضي ، وكذلك يقول تعاىل والسابِقُونَ اَألولُونَ من الْمهاجِرِين واَألنصارِ والَّذين اتبعو)أبداً
أخرب بأنه رضي عنهم، وإذا رضي عنهم فال يسخط عليهم، وهم ] ١٠٠:التوبة[اللَّه عنهم ورضوا عنه 

لَقَد تاب اللَّه علَى النبِي والْمهاجِرِين واَألنصارِ الَّذين اتبعوه في ساعة : أهل للرضا، وكذلك يقول تعاىل
 ومدحهم بأم -ومنهم نبيهم صلى اهللا عليه وسلم-، وإذا تاب اهللا عليهم ]١١٧:التوبة[لْعسرة ا

اتبعوه يف ساعة العسرة؛ فإنه تعاىل هو التواب الرحيم، وال شك أنه قبل توبتهم بعد أن كانوا مشركني 
 يتوب اهللا عليهم وخيرب بأم يف اجلاهلية فأسلموا وتابوا فقبل منهم وبقوا على هذا اإلسالم، وال ميكن أن

أهل للرضوان وهو يعلم سبحانه أن فيهم من يرتد، وأن فيهم من يكفر، وأم ليسوا أهالً لذلك على 
هذا هو مقتضى علم اهللا تعاىل، فاهللا سبحانه عليم مبا كان، عليم مبا يكون، علم أن . حد زعم أعدائهم

صطفاهم صحباً لنبيه، ومحلة لشريعته، وأهالً لرضاه، هؤالء الصحابة خرية خلق اهللا من هذه األمة، ا
وأهالً لدينه، وأهالً لتوبته، فهم أهل لذلك يف وقت نزول القرآن وفيما بعده، ويف حياة نبيهم صلى اهللا 

  كذلك. عليه وسلم وبعد موته، ال ميكن أن يغريوا وال أن يبدلوا، هذه سنة اهللا وهذا علم اهللا

)٣/٤٩٦(  

  

م محلة شريعة اهللا اليت وصلت إلينا، فهم الذين بلغوا أمر اهللا، وبلغوا أمر رسوله، بلغوا نترضى عنهم؛ أل
بلغوا : (القرآن وبلغوا السنة، ونقلوها إىل من بعدهم كما هي عمالً بقول نبيهم صلى اهللا عليه وسلم

ى ما قال نبيهم فمن حفظ منهم آية علمها وبلغها، ومن حفظ حديثاً أداه كما مسعه عل) عين ولو آية
نشهد أنك قد بلغت : أال هل بلغت؟ قالوا: (صلى اهللا عليه وسلم، حيث قال يف حجة الوداع ملا خطبهم

فأمر الشاهد ) ليبلغ الشاهد منكم الغائب، فلعل بعض من يبلغه أوعى ممن مسعه: ونصحت وأديت، فقال
ما أمروا بأن يبلغوه وما حتملوه، وقد دعا احلاضر أن يبلغ الغائب، وال شك أم امتثلوا هذا األمر فبلغوا 

رحم اهللا امرأ مسع مقاليت فوعاها وأداها كما مسعها، : (النيب صلى اهللا عليه وسلم هلم على ذلك بقوله
فهذا البيان والبالغ أول وأوىل من قام ) فرب حامل فقه غري فقيه، ورب حامل فقه إىل من هو أفقه منه

 وسلم، وملا كانوا محلة هذا القرآن، ومحلة هذه الشريعة، ومحلة السنة به صحابة نبينا صلى اهللا عليه



النبوية، والذين أدوها إىل تالمذم، وأدوها إىل من بعدهم؛ اعتقد أهل السنة أم أوفياء، وأم بررة 
أتقياء، وأم كلهم عدول ليس فيهم من يتهم بكذب، وليس فيهم من يقول كذباً أو خيتلق حديثاً ال 

 له، وإمنا حدث الكذب فيمن بعدهم، فعرفنا بذلك عدالة هؤالء الصحابة وثقتهم، وأم محلة أصل
الشريعة، ولو طعن فيهم لبطلت الشريعة، ولبطل الدين، ولبطلت ثقتنا بالقرآن، لكن ثقتنا بكتاب ربنا 

دة ثابتة ال ميكن ثقة قوية، وكذلك ثقتنا باألحاديث، وثقتنا باألعمال اليت حنن نعملها ثقة راسخة وعقي
أن ننساها، وال ميكن أن نتركها، وال ميكن أن يتصدى هلا طاعن أو نقبل فيها قول قائل؛ ألننا ما وثقنا 
. ا إال ألا بالغ أولئك األصحاب، فهي بالغ وبيان منهم، وهم أهل الثقة وأهل العدالة وأهل التقوى

......  
  موقف املسلم منهمأصل مصادر أهل البدع يف طعنهم يف الصحابة و

…  

)٣/٤٩٧(  

  

أعداء اهللا وأعداء صحابة رسوله صلى اهللا عليه وسلم مل يتلقوا عقيدم عن موثوقني، وإمنا تلقوها عن 
ابن السوداء فإنه : كذبة وعن فجرة وعن مولدين دخلوا يف اإلسالم نفاقاً كابن سبأ الذي يقال له

راد أن يفسد معتقد املسلمني، وأراد أن يفرق بينهم، يهودي دخل يف اإلسالم نفاقاً، وملا دخل فيه أ
فأدخل فيهم الكفر خبفية، وولد فيهم بغض الصحابة أو بعضهم والغلو يف بعضهم إىل أن حصلت به فتنة 

ومن غال يف بعض الصحابة وتنقص بعضاً من أتباع هذا الرجل أو ممن هو . عظيمة، فكذلك من تبعه
هم ونصوصهم وبراهينهم جاءم من طريق أولئك الكذبة الكفرة على شاكلته، ما هو معتمده؟ أدلت

الفجرة فال يوثق م، فإذا عرفنا معتمد أهل السنة ومعتقدهم أنه عن طريق الصحابة الثقاة العدول، 
إميام باألحاديث، وإميام باآليات، وإميام أيضاً باألعمال اليت تلقوها، وعرفنا معتقد الرافضة ومعتقد 

ية والنصريية واملكرمية كما يسمون، والنخاولة وما أشبههم؛ عرفنا معتقدهم، فما هو معتقدهم؟ الباطن
وما هو معتمدهم؟ وما هو سندهم الذي اعتمدوه؟ ال جند هلم سنداً صحيحاً، أسانيدهم ترجع إىل 

، وقد متكنوا منافقني ويهود وكفرة دخلوا يف اإلسالم تستراً، وأرادوا بذلك إدخال الفساد على املسلمني
من ذلك حيث اخندع م خلق كثري ولألسف، وال يزال يدافع عن أولئك الكفرة ويسري على جهم 

إِنا نحن نزلْنا : اخللق الكثري واجلمع الغفري، ولكن اهللا سبحانه وتعاىل حفظ دينه كما ضمن ذلك بقوله
ره كثرة من يطعن يف هؤالء الصحابة أو يطعن يف هذه فال يض] ٩:احلجر[الذِّكْر وإِنا لَه لَحافظُونَ 

املعتقدات، وال يضر املؤمنني طعن الطاعنني ما دامت أصوهلم وأسسهم اليت يعتمدوا موجودة، حيث 
عندهم كتاب اهللا الذين ضمن اهللا حفظه، فهو موجود حمفوظ يف املصاحف، وحمفوظ يف الصدور، كذلك 



وقد حترى العلماء هلا وتثبتوا، ونقلوها باألسانيد، واختاروا الرجال سنة نبينا صلى اهللا عليه وسلم، 
  األثبات، والعلماء العدول،

)٣/٤٩٨(  

  

واطرحوا األحاديث اليت يف أسانيدها ضعفاء أو أهل كذب أو بدعة أو ما أشبه ذلك، واقتصروا على 
 ويف املسانيد، وبينوا أحوال أحاديث األئمة العدول الثقات األثبات، وأثبتوها يف الصحيحني ويف السنن

مىت كان هذا التثبت إال عند أهل ! رجاهلا، وتثبتوا منها، مىت كان هذا التحري إال عند أهل السنة؟
إذا نظرنا يف كتب الرافضة هل جند فيها هذا التثبت؟ ال جند فيها هذه األسانيد القوية اليت كان ! السنة؟

لم، وكانوا علماء ربانيني بررة حفاظاً يضرب حبفظهم املثل، حفظ محلتها أعالماً، وجباالً يف احلفظ، والع
اهللا تعاىل م شريعته وتوىل حفظ هذه الشريعة بواسطتهم، وذلك فضل اهللا ومنته على عباده، فعلى هذا 
فإن الطاعن يف هؤالء العلماء وهؤالء الصحابة إمنا هو يف احلقيقة يطعن يف اهللا، ويف شرع اهللا، ويف دين 

، ويف كتاب اهللا وسنة رسوله، فكأن هؤالء الرافضة بطعنهم يف الصحابة يطعنون يف كتاب اهللا اهللا
كتب الرافضة . ويطعنون يف سنة رسول اهللا، فال يبقى للمسلمني شيء يتشبثون به وال يعتمدون عليه

. هل السنةاليت يعتمدون عليها ليس هلا أسانيد صحيحة، وال ما يعتمد عليها، فما هلم معتقد خبالف أ
وبذلك نعرف أدلة أهل السنة ومعتقدهم، وأدلة أعدائهم الرافضة ومعتقدهم، يف الصحابة وفيمن بعد 

  . ......الصحابة من أهل السنة
  عقيدة أهل السنة يف خالفة أيب بكر رضي اهللا عنه

…  

)٣/٤٩٩(  

  

يه وسلم أوالً أليب بكر ونثبت اخلالفة بعد رسول اهللا صلى اهللا عل: (وقوله: [قال الشارح رمحه اهللا
اختلف أهل السنة يف خالفة الصديق رضي ). الصديق رضي اهللا عنه تفضيالً له وتقدمياً على مجيع األمة

هل كانت بالنص أو باالختيار؟ فذهب احلسن البصري ومجاعة من أهل احلديث إىل أا ثبتت : اهللا عنه
وذهب مجاعة من أهل احلديث واملعتزلة بالنص اجللي، : بالنص اخلفي واإلشارة، ومنهم من قال

من ذلك ما أسنده البخاري عن : والدليل على إثباا بالنص أخبار. واألشعرية إىل أا ثبتت باالختيار
: أتت امرأة النيب صلى اهللا عليه وسلم فأمرها أن ترجع إليه، قالت: (جبري بن مطعم رضي اهللا عنه، قال

، وذكر له سياقاً آخر )إن مل جتديين فاتئي أبا بكر: يد املوت، قالأرأيت إن جئت فلم أجدك؟ كأا تر



وحديث حذيفة بن اليمان قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه . وأحاديث أخر، وذلك نص على إمامته
ويف الصحيحني عن عائشة رضي . رواه أهل السنن) اقتدوا باللذين من بعدي أيب بكر و عمر: (وسلم

: دخل علي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف اليوم الذي بدئ فيه، فقال: ( قالتاهللا عنها وعن أبيها
، ويف رواية )يأىب اهللا واملسلمون إال أبا بكر: ادعي يل أباك وأخاك حىت أكتب أليب بكر كتاباً، مث قال

 بكر ادعي يل عبد الرمحن بن أيب بكر ألكتب أليب: (، ويف رواية قال)وال يطمع يف هذا األمر طامع(
وأحاديث تقدميه يف الصالة ) معاذ اهللا أن خيتلف املسلمون يف أيب بكر: كتاباً ال خيتلف عليه، مث قال
، وقد روجع يف ذلك مرة بعد مرة فصلى )مروا أبا بكر فليصل بالناس: (مشهورة معروفة، وهو يقول

مسعت : اهللا عنه قالويف الصحيحني عن أيب هريرة رضي . م مدة مرض النيب صلى اهللا عليه وسلم
بينا أنا نائم رأيتين على قليب عليها دلو فرتعت منه ما شاء اهللا، : (رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

مث أخذها ابن أيب قحافة فرتع منها ذنوباً أو ذنوبني، ويف نزعه ضعف واهللا يغفر له، مث استحالت غرباً 
  فأخذها ابن اخلطاب فلم أر عبقرياً من

)٣/٥٠٠(  

  

لو : (قال على منربه. ويف الصحيح أنه صلى اهللا عليه وسلم). الناس يفري فريه حىت ضرب الناس بعطن
كنت متخذاً من أهل األرض خليالً الختذت أبا بكر خليالً، ال يبقني يف املسجد خوخة إال سدت إال 

 أن النيب صلى ويف سنن أيب داود وغريه من حديث األشعث عن حسن عن أيب بكرة). خوخة أيب بكر
أنا رأيت كأن ميزاناً أنزل من السماء : من رأى منكم رؤيا؟ فقال رجل: (اهللا عليه وسلم قال ذات يوم

فوزنت أنت وأبو بكر ، فرجحت أنت بأيب بكر ، مث وزن عمر و أبو بكر فرجح أبو بكر ، ووزن عمر 
خالفة نبوة، مث : عليه وسلم فقالو عثمان فرجح عمر ، مث رفع فرأيت الكراهة يف وجه النيب صلى اهللا 

فبني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن والية هؤالء خالفة نبوة، مث بعد ذلك ). يؤيت اهللا امللك من يشاء
ملك، وليس فيه ذكر علي رضي اهللا عنه؛ ألنه مل جيتمع الناس يف زمانه، بل كانوا خمتلفني مل ينتظم فيه 

و داود أيضاً عن جابر رضي اهللا عنه أنه كان حيدث أن رسول اهللا خالفة النبوة وال امللك، وروى أب
أري الليلة رجل صاحل أن أبا بكر نيط برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، : (صلى اهللا عليه وسلم قال

فلما قمنا من عند رسول اهللا صلى اهللا عليه : ونيط عمر بأيب بكر ، ونيط عثمان بعمر ، قال جابر 
 الرجل الصاحل فرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وأما املنوط بعضهم ببعض فهم والة أما: وسلم، قلنا

يا رسول : (وروى أبو داود أيضاً عن مسرة بن جندب أن رجالً قال). هذا األمر الذي بعث اهللا به نبيه
ء عمر رأيت كأن دلواً ديل من السماء فجاء أبو بكر فأخذ بعراقيها فشرب شرباً ضعيفاً، مث جا! اهللا

فأخذ بعراقيها فشرب حىت تضلع، مث جاء عثمان فأخذ بعراقيها فشرب حىت تضلع، مث جاء علي فأخذ 



قال رسول اهللا : وعن سعيد بن مجهان عن سفينة قال). بعراقيها فانتشطت منه، فانتضح عليه منها شيء
  )]. ......امللك -أو-خالفة النبوة ثالثون سنة، مث يؤيت ملكه من يشاء : (صلى اهللا عليه وسلم

  األدلة العقلية والنقلية على أحقية أيب بكر باخلالفة

)٤/١(  

  

…  
هؤالء هم اخللفاء : أبو بكر مث عمر مث عثمان مث علي، وقالوا: تكلم العلماء على اخللفاء الراشدين وهم

: الالراشدون، وتسميتهم تسمية نبوية حلديث العرباض بن سارية أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ق
فجعلهم خلفاء، واخلليفة هو الذي خيلف ) عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني من بعدي(

ضد الغاوي، أي أم على رشد، ووصفهم أم مهتدون غري : غريه، ومساهم رأس الدين، والراشد هو
 جهم أو اقتدى م كعمر بن عبد ضالني، فهذه إشارة إىل خالفة هؤالء األربعة، وكذلك من سار على

إنه من اخللفاء الراشدين؛ ألنه أشبه سريم، كذلك أشار النيب صلى اهللا عليه وسلم : العزيز ، فقد قيل
وقد كان ) اخلالفة بعدي ثالثون سنة، مث تكون ملكاً: (إىل اخلالفة مث امللك حبديث سفينة الذي قال فيه

شر سنني، وخالفة عثمان اثنتا عشرة سنة، فهذه ذلك، فإن خالفة أيب بكر سنتان ونصفاً، وخالفة عمر ع
أربع وعشرون سنة ونصف سنة، وخالفة علي مخس سنني إال بعض السنة، وتتمتها خالفة احلسن 

فأصبحت هذه ثالثني سنة أو حنوها، وهذه هي اخلالفة اليت أخرب بأا خالفة نبوة، مث بعدها يكون ملكاً؛ 
 مث إىل بين مروان أصبحوا كأم يعملون عمل امللوك، ولو كان وذلك ألن امللك ملا انتقل إىل معاوية

فيهم شيء من السرية احلسنة واجلهاد، لكن عملهم ليس كعمل اخللفاء الراشدين، حيث إم جعلوها 
وراثة، وصاروا يعهدون باخلالفة إىل أبنائهم أو من يطلب منهم، فأصبحت اخلالفة النبوية ثالثني سنة 

 بكر رضي اهللا عنه، وقد أمجع الصحابة على تقدميه وفيهم أهل البيت كعلي و احلسن ابتدأت خبالفة أيب
و احلسني و العباس و ابن العباس ، ومجيع الصحابة اتفقوا على خالفة أيب بكر ، واهللا تعاىل ال جيمع 
الصحابة على ضاللة، فال جيتمعون إال على حق، وهذه حجة قوية يف صحة خالفة أيب بكر ، فأين 

إن أبا بكر مغتصب، وأنه جترأ على شيء ليس له، وأن : لرافضة من هذا اإلمجاع؟ الرافضة يقولونا
  الصحابة خانوا هذه األمانة اليت هي عهد لعلي

)٤/٢(  

  



باخلالفة، ولكن خانوا يف ذلك وكتموا، وبايعوا أبا بكر خيانة وضالالً، وظلموا حق علي ، هكذا 
وا على هذا الظلم وحاشاهم من ذلك، وال شك أم عندما بايعوا أبا أم كلهم أمجع: ومعناه! يقولون

بكر عملوا ذه اإلشارات اليت مسعنا من األحاديث الدالة عليها، فإن قوله صلى اهللا عليه وسلم لتلك 
كأا أشارت إىل أنه قد يأتيك املوت أو حنوه ) ائيت أبا بكر: أرأيت إن مل أجدك؟ فقال: (املرأة ملا قالت

فدلت هذه اإلشارة إىل أن أبا ) ائيت أبا بكر: (من يكون بعدك؟ ومن آتيه بعدك لقضاء حاجيت؟ فقالف
كذلك هذا احلديث الذي روته عائشة وهي من . بكر هو الذي يقوم باخلالفة بعده كما هو الواقع

عليه وسلم أمهات املؤمنني، وال ميكن أن تكذب يف حق أهلها، وال يف حق غريهم، تذكر أنه صلى اهللا 
ولكن علم بأن اهللا ) ائتوين بكتاب أكتب فيه عهداً أليب بكر: (أراد أن يكتب كتاباً بالوالية أليب بكر 

يأىب : (تعاىل جيمع الصحابة على استخالفه وتوليته، فترك الكتابة ثقة مبا كانوا عليه من معرفة حقه، وقال
ون أحقيته وأقدميته، وقد ثبت أنه صلى اهللا عليه أم يعرف: يعين) اهللا ورسوله واملؤمنون إال أبا بكر

مخسة أيام، : قيل-وسلم قدمه يف الصالة ملا مرض وثقل وصعب عليه أن يتوىل الصالة م، وبقي أياماً 
 ويف تلك األيام كان الذي يصلي باملسلمني هو أبو بكر ، وذلك بأمر -أكثر أو أقل: سبعة، وقيل: وقيل

إن أبا بكر رجل رقيق ال يسمع الناس، فلو :  بكر فليصل بالناس، فقالت عائشة مروا أبا: (النيب ملا قال
إنكن : مروا أبا بكر فليصل بالناس، فقالت له مثل ذلك، فكرر ذلك مث قال: أمرت عمر ، فقال
فأكد أن أبا بكر هو الذي يصلح أن يكون إماماً، وقد توىل هذه اإلمامة اليت هي ) صواحب يوسف
 النيب صلى اهللا عليه وسلم، فلما أن تويف صلى اهللا عليه وسلم نظر الصحابة يف أمر الصالة يف حياة
نبينا صلى اهللا عليه وسلم رضيه إماماً لنا يف : مبعىن أن. رضينا لدنيانا من رضيه نبينا لديننا: خالفته فقالوا

  ديننا، حيث كان

)٤/٣(  

  

 يكون إماماً لنا عاماً يف هذه الوالية اليت فيها يصلي بنا، فذلك دليل على أفضليته؛ ألجل ذلك نرضاه أن
ثبت أنه صلى اهللا عليه وسلم خطب يف . إصالح دنيانا وضبط أحوالنا، وهكذا اتفقوا على توليته اخلالفة

إن عبداً خريه اهللا بني أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبني ما : (آخر حياته قبل مرضه بزمن قليل فقال
نفديك بأنفسنا وأهلنا، فعجب الناس أن النيب : نده، فبكى أبو بكر رضي اهللا عنه وقالعنده فاختار ما ع

صلى اهللا عليه وسلم خيرب عن هذا العبد الذي خريه اهللا وأن أبا بكر يبكي ويقول هذه املقالة، فلما قال 
لو كنت متخذاً إن من أمن الناس علي يف نفسه وماله أبو بكر ، و: ذلك، قال النيب صلى اهللا عليه وسلم

وهنا ) ال يبقني خوخة يف املسجد إال سدت إال خوخة أيب بكر: (مث قال) خليالً الختذت أبا بكر خليالً
إنه أحق الناس يف أن يكون يل خليالً، وأن : احملبة، فيقول: دليل على أنه مقدم يف هذا األمر، فاخللة هي



أن أختذه، مث أمر أن تسد النوافذ اليت تطل على تكون له اخللة، فلو كنت متخذاً خليالً لكان هو أحق ب
املسجد إال نافذة أيب بكر ، ألن الصحابة كانوا قد بنوا بيوم إىل جانب املسجد، وفتحوا عليه أبواباً، 
فهذا الباب يدخل منه فالن من بيته إىل املسجد، وذلك الباب لفالن، فأمر بأن تسد تلك األبواب اليت 

خة أيب بكر، ملاذا؟ إشارة إىل أنه سيتوىل اخلالفة، وسيحتاج إىل أن يدخل تسمى خوخات، وتبقى خو
املسجد وخيرج ويتكرر دخوله، وذلك دليل على أنه سيتوىل، والنيب عليه الصالة والسالم علم بأنه 

هذه األدلة فيها إشارات، ولكن جمموعها . سيكون وايل املسلمني بعده، فأمر بإبقاء خوخته حىت ال تتغري
رأيتين على : (ن صرحياً، أما اإلشارة األوىل فهي قصة القليب، حيث يقول صلى اهللا عليه وسلميكو

 فرتعت منها ما شاء -أجتذب املاء بدلوي: يعين- أنزع منها -البئر اليت فيها ماء: القليب هو-قليب 
  اً أو ذنوبني فرتع منها ذنوب-جعل أبا بكر هو الذي أخذها بعده-اهللا أن أنزع، مث أخذها أبو بكر 

)٤/٤(  

  

-عمر: يعين- مث أخذها ابن اخلطاب -وذلك لقصر مدته: أي-ويف نزعه ضعف واهللا يغفر له 
الدلو الكبري الذي يستقى به من اآلبار، والذي جتتذبه السواين أو : والغرب هو-فاستحالت غرباً 
وذلك ألن مدته ) بوا بعطن فلم أر عبقرياً من الناس يفري فريه حىت روي الناس وضر-النواضح قدمياً

طالت حىت بلغت عشر سنني، ويف مدته اتسعت رقعة اإلسالم، وفتحت األموال على بيت املال، 
وكثرت جبايتها، أوليس يف هذا إشارة إىل أن الذي يأخذ اخلالفة بعد النيب أبو بكر ، مث ال تطول مدته، 

الدلو الذي تدىل من السماء يف رؤيا قصة ذلك : ويأخذها بعده عمر فتطول مدته؟ اإلشارة الثانية
رأيت أن دلواً تدىل من السماء فشرب منه النيب صلى اهللا عليه وسلم، مث أخذه أبو : الرجل، حيث يقول

بكر فشرب منه، مث أخذه عمر فشرب منه حىت تضلع، مث عثمان ، مث علي، إال أنه انتزع منه فأصابه منه 
 هذه اخلالفة، وأن الذي شرب بعد النيب صلى اهللا عليه وسلم نضح، أليس يف هذا دليل على ترتيبهم يف

. يكون خليفة بعده، وهو أبو بكر ، مث بعد أيب بكر عمر ، مث عثمان مث علي؟ فهذه إشارة إىل خالفتهم
بعض اإلشارات اليت تكون إما يف صورة رؤيا أو قصص واقعية ال شك أن فيها إشارة : كذلك أيضاً

إن هذه اإلشارات : وبكل حال نقول. ونون خلفاء بعده صلى اهللا عليه وسلمواضحة إىل أن هؤالء يك
من جمموعها جيزم بأا نص صريح يف أنه صلى اهللا عليه وسلم قدم أبا بكر وجعله خليفة بعده، وسيأيت 
  .ذكر قصة بيعته وكيف اجتمع الصحابة على بيعته وفضلوه، ومعروف أم مل خيتاروه إال مليزة متيز ا

  الم أيب بكر ومرافقته للنيب صلى اهللا عليه وسلم يف اهلجرةإس
…  

)٤/٥(  



  

قالوا فمن بعد النيب : أبو بكر الصديق هو أول من أسلم من الرجال؟ كما يقول الكلوذاين يف عقيدته
خليفة قلت املوحد قبل كل موحد حاميه يف يوم العريش ومن له يف الغار مسعد يا له من مسعد 

 أول من أسلم من الرجال أبو بكر رضي اهللا عنه، إذ كان رجالً عاقالً عارفاً موثوقاً، فاجلمهور على أن
كامل العقل، وملا عرض النيب صلى اهللا عليه وسلم عليه اإلسالم مل يتوقف ومل يتردد، بل بادر وقبل 

موا مبكة، الدعوة ودخل يف اإلسالم، وملا دخل يف اإلسالم صار أيضاً داعية ألكثر الصحابة الذين أسل
فبإسالمه أسلم عثمان ، وأسلم طلحة وأسلم الزبري وأسلم عبد الرمحن بن عوف وأسلم سعد بن أيب 

فهو الذي دعا إىل اإلسالم مع النيب صلى اهللا عليه وسلم، : إذاً. وقاص، فكلهم أسلموا بدعوة أيب بكر
جرة؟ هاجر معه من مكة إىل مث أليس من فضائله أنه رفيق النيب صلى اهللا عليه وسلم وصاحبه يف اهل

املدينة، واختار النيب صلى اهللا عليه وسلم صحبته، وقد كان أبو بكر قد عزم على أن يهاجر وحده، 
إن اهللا أذن يل يف اهلجرة، : (فلما أذن له قال) انتظر لعل اهللا يأذن يل: (فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم

ومعروف أيضاً أنه صاحب النيب . سوف تصحبين: أي) ةالصحب: قال! الصحبة يا رسول اهللا؟: فقال
إِلَّا تنصروه فَقَد نصره اللَّه إِذْ أَخرجه الَّذين كَفَروا ثَانِي : صلى اهللا عليه وسلم يف الغار الذي قال اهللا فيه

وال شك أن هذه الصحبة مل ينلها غريه، ] ٤٠:التوبة[اثْنينِ إِذْ هما في الْغارِ إِذْ يقُولُ لصاحبِه ال تحزن 
فهو رضي اهللا عنه مجع نفسه مع النيب صلى اهللا عليه وسلم، وعرض نفسه للقتل، أما املهاجرون غريه 
فقد هاجروا خفية أو بعلن ومل يتعرض هلم املشركون، أما أبو بكر والنيب صلى اهللا عليه وسلم فإن 

 اهللا عليه وسلم، وما كان اهللا ليسلطهم عليه، فلما اجتمع معه املشركني قد عزموا على قتل حممد صلى
  أبو بكر عزموا على أن يقتلوا أبا بكر معه، وجعلوا ملن أتاهم بكل منهما

)٤/٦(  

  

مائة من اإلبل، فعند ذلك أمرمها اهللا بأن خيرجا خبفية، فخرجا ليالً ودخال يف ذلك الغار املعروف بغار 
يام، يأتيهما عامر بن فهرية بغنم أليب بكر فيحلب هلما منها ويسقيهما، وكذلك ثور، واختفيا فيه ثالثة أ

يأتيهما عبد الرمحن بن أيب بكر باألخبار يف الليل مث يرجع، أوليس مبيت أيب بكر مع النيب صلى اهللا عليه 
 وسلم من التعرض لألذى؟ أليس ذلك من فدائه بنفسه؟ ال شك أن هذه ميزة ال يلحقه فيها غريه،

كذلك أيضاً صحبته له من مكة إىل املدينة وليس معهما إال رجل مشرك يدهلما على الطريق، كذلك 
أيضاً خروجه مع النيب صلى اهللا عليه وسلم يف غزوة بدر، وملا كان يف الليلة اليت وقعت الوقعة يف 

ه حيميه وحيفظه، صبيحتها بات النيب صلى اهللا عليه وسلم طوال الليل يصلي ويتهجد، وبات أبو بكر مع
كفاك مناشدتك لربك، سوف يويف لك : (وكلما سقط رداؤه عنه رده عليه أبو بكر ، وكان مما قال له



، وال شك أن هذه ميزة ميزه اهللا تعاىل ا، فكان بذلك أهالً أن يقلد هذه اخلالفة اليت )ربك ما وعدك
  .هي الوالية

  قوة أيب بكر وحزمه يف تعامله مع املرتدين
…  

)٤/٧(  

  

الصحابة الذين بايعوا أبا بكر واجتمعوا على بيعته علموا أهليته وكفاءته، ومن نظر يف سريته رضي اهللا 
عنه ويرى كيف ضبط األمور، وكيف أنفذ اجليوش، وكيف أرسل الرسل للدعوة، وكذلك ما وقع يف 

م، حىت مل يبق على السنة األوىل بعد وفاة النيب صلى اهللا عليه وسلم من ارتداد العرب عن اإلسال
اإلسالم إال أهل مكة وأهل املدينة وأهل الطائف، أما األعراب حوهلم فكلهم قد ارتدوا إال من شاء اهللا، 
وكيف قوي أبو بكر على ضبط الناس كلهم، وقد رموا اإلسالم عن قوس العداوة، ولكن حزمه رضي 

، فصل يف األمور، وتعامل مع األمر اهللا عنه وفطنته وسياسته وسريته، وهذا يدل على أنه ذكي عارف
حبزم إىل أن رجع الناس يف أقل من نصف سنة، واجتمع العرب كلهم على الرجوع إىل اإلسالم، ودانوا 
باإلسالم بعدما كانوا تركوه، وال شك أن يف هذا فراسة قوية تدل على خربته وحنكته وأهليته، وأن اهللا 

إن اهللا تعاىل حفظ : ال ألهليته، وألجل ذلك يقول بعض العلماءتعاىل ما اختاره يف هذه احلالة احلرجة إ
أيب بكر يوم الردة، وأمحد بن حنبل يوم احملنة، وألجل ذلك مسي بالصديق ، أخذاً من : اإلسالم برجلني

الذي جاء بالصدق هو ] ٣٣:الزمر[والَّذي جاَء بِالصدقِ وصدق بِه : قول اهللا تعاىل يف سورة الزمر
لنيب صلى اهللا عليه وسلم، والذي صدق به هو أبو بكر ، فهذه بال شك أا تدل على أهليته، وقد أمجع ا

الصحابة على تسميته بالصديق مبالغة يف الصدق، وال شك أن الصديقية هي أعظم املراتب بعد النبوة، 
ذين أَنعم اللَّه علَيهِم من النبِيني والصديقني ومن يطعِ اللَّه والرسولَ فَأُولَئك مع الَّ: قال اهللا تعاىل

املبالغون يف التصديق، وأبو بكر رضي اهللا : فبدأ بالصديقني بعد النبيني، والصديقون هم] ٦٩:النساء[
اهللا فهذه الفضائل وامليزات هي اليت صار ا أهالً أن يتوىل أمر املسلمني، ولكن طمس . عنه على رأسهم

  على قلوب الرافضة وأعمى بصائرهم وحال بينهم وبني مائدة احلق،

)٤/٨(  

  

فولدوا أكاذيب بأنه مغتصب، وأن الصحابة كلهم خونة، وأن علياً مظلوم، حىت جعلوا علياً أيضاً من 
بل علي الظاملني؛ ألنه أقر خبالفة أيب بكر وبايعه وصرب على بيعته يف زمانه، ومل يطالب بشيء من اخلالفة، 



رضي اهللا عنه كان يصلي خلف أيب بكر مدة خالفته، إذمل يقل أحد من أهل السنة إن علياً كان يصلي 
: إذاً. إنه ترك الصالة مع اجلماعة وحاشاه: وحده، أو كان له حمراب يصلي فيه وحده، وال قال أحد

ضي به والياً كما رضي به فقد كان يصلي خلف أيب بكر ، أوليس ذلك دليل على أنه أقر خبالفته، وأنه ر
  بقية املسلمني؟

  ]٨٤[شرح العقيدة الطحاوية 
طعن الرافضة يف خالفة أيب بكر الصديق، ويعتقدون أنه اغتصب اخلالفة من علي رضي اهللا عنه، 

  .ويوردون بعض الشبه لترويج مذهبهم، وقد كشف أهل العلم شبهام، وزيفوا دعاواهم
  ة كمعتقد متقدميهممعتقد متأخري الرافضة يف الصحاب

…  

)٤/٩(  

  

حنمد اهللا أن جعلنا مسلمني، وحنمد اهللا أن جعلنا سنيني، وحنمد اهللا أن جعلنا متمسكني باهلدي النبوي، 
متمسكني بسنة خري املرسلني، متبعني للصحابة أمجعني، مترضني عنهم وعن التابعني وتابع التابعني ومن 

 أئمة املسلمني، عارفني حلقهم وعارفني لقدرهم، خمالفني ألهل تبعهم بإحسان إىل يوم الدين، مترضني عن
البدع واحملدثات، وهذه بال شك نعمة عظيمة ومنة جسيمة حيث أنقذنا اهللا من تلك البدع، وأنقذنا من 
تلك اخلرافات، وأنقذنا من أولئك املبتدعة الذين رأوا احلق فتركوه، وزين هلم الباطل فاتبعوه، وقامت 

يف القرون السابقة قد يكون الشيعة والرافضة . هللا، ولكنهم أصروا وعاندوا على املخالفةعليهم حجة ا
معذورين؛ حيث إم مل يطلعوا على سري الصحابة، ومل تنتشر كتب السلف، ومل تشتهر األحاديث اليت 

 يقصدون تلك فيها؛ وذلك لكوا خمطوطة يف املكتبات الكبرية وال ميكن انتشارها، وهم ال يألفوا، وال
املكتبات، وال ينتقون تلك الكتب وإمنا ينتقون ما يناسبهم من مؤلفات مشاخيهم، ولكن يف هذه األزمنة 

بال شك أا قد قامت عليهم احلجة، وظهر احلق واستبان، ولكنهم عاندوا وأصروا واستكربوا عن 
عدما كان ال يوجد منها احلق، فال عذر هلم، فقد انتشرت كتب السلف وكتب السنة وكتب السرية ب

إال كتاب أو كتابان أو نسخة أو نسختان، صار يوجد منها اآلن مئات وألوف وعشرات األلوف، ويف 
كذلك يف هذه األزمنة أيضاً وجدت . إمكام أن يقرءوها، بل وقرءوها، ولكنهم أصروا واستكربوا

أصروا واستكربوا على العناد وعلى األشرطة اليت فيها سرية السلف وهم يسمعوا ويقتنوا، ولكنهم 
كذلك أيضاً تنشر سري السلف وسري الصحابة ومآثرهم وفضائلهم يف الكتب، وتنشر يف . البدعة الشنيعة

الصحف اليومية، وتنشر يف االت األسبوعية أو االت الشهرية اليت هي دائماً منتشرة تذاع علناً، 



ا واالطالع عليها والبد، ولكنهم مع ذلك كله بعد قيام وال شك أن أولئك الشيعة يتمكنون من قراء
  .احلجة عليهم أصروا واستكربوا استكباراً

)٤/١٠(  

  

وكذلك أيضاً بال شك أم يسمعون إذاعات أهل السنة يف كل مكان ويف كل جهة، الذين يترضون عن 
د مسعوا ذلك الصحابة وينشرون سريهم، وينشرون أخبارهم وجهدهم وجهادهم، فال شك أم ق

كذلك أيضاً مع وجود املناهج الدراسية اليت . ويسمعونه، ولكنهم مع ذلك أصروا واستكربوا استكباراً
تدرس فيها سري الصحابة وسري السلف وأحواهلم، وكتب األدب، وكتب التاريخ يف املعاهد العلمية، ويف 

ااملدارس املتوسطة والثانوية، ويف اجلامعات اإلسالمية، ال شك أا تدرس وأن الشيعة يدرسو ،
ويقرءوا، وقد عرفوا صحة ما فيها وثبوته؛ حيث إنه يعتمد على الدليل وعلى النقل الصحيح، ولكنهم 

فقد قامت عليهم احلجة، فليسوا كعلمائهم األولني : إذاً. مع ذلك كله أصروا واستكربوا استكباراً
أما بالنسبة ألهل السنة فإم كانوا قدمياً ال . سبة للرافضةالذين مل يتمكنوا مما متكن منه هؤالء، هذا بالن

يتمكنون من قراءة كتبهم، وال يطلعون عليها، بل الرافضة بأنفسهم خيفون كتبهم وعقائدهم ويسروا، 
وال ميكنون أحداً من قراءا؛ وذلك ملا فيها من الفضائح، وملا فيها من األخطاء الفاحشة، وملا فيها من 

ى الصحابة، ومن التأويالت البعيدة، ولكن يف هذه األزمنة مل يقدروا على إخفائها، بل طبعت احلمل عل
تفاسريهم، وطبعت كتبهم، واطلع عليها أهل السنة، فرأوا فيها الفضائح، ونقلوا ما نقلوا منها، وجعلوه 

م الفالين يف قلتم يف كتابك: حجة عليهم، وردوا عليهم الردود الواضحة من كتبهم أنفسهم، وقالوا
صفحة كذا من جزء كذا، وقلتم يف كتابكم كذا وكذا، وكلها أشياء واقعية، لكنها تأويالت بعيدة، 

وحتريفات للكلم عن مواضعه، وأكاذيب وترهات يقولوا بغري حق، وجيعلوا شبه أدلة وهي يف احلقيقة 
 أا بعيدة عن الصواب، فبان خرافات ال أصل هلا، وقد اتضح كذا، واتضح بعدها، واتضح لكل عاقل

بذلك كذم، وبان بذلك فشلهم، واطلع العلماء على أسرارهم، وردوا عليهم من مؤلفام، ولكنهم 
  . ......مع ذلك كله أصروا واستكربوا

)٤/١١(  

  

  جهود الرافضة يف إفساد عقائد املسلمني
…  

النسبة إىل طالب السنة والشيعة ، ولكن  معلوم أن املناهج الدراسية موحدة ب-اململكة-يف هذه البالد 



 حيرصون على أال يقع يف أيدي -ورمبا أظهروا أنفسهم يف هذه األزمنة-علماؤهم الذين خيفون أنفسهم 
أبنائهم وأوالدهم شيء من التعاليم اليت يتلقوا من املدرسني السنيني، فإذا درس الطالب الشيعيون يف 

 وتتعلق بسري الصحابة، وخرجوا وقد عرفوا ذلك وقرءوه، وأخذوه هذه املدارس أشياء تتعلق بالعقيدة
من تلك املناهج والكتب الدراسية؛ عرضوه على شيخ هلم أو على كبري هلم، فأخذ ينتقد هذه، ويصوب 

هذا ال تعتقدوه، وهذا ال تقولوا به، وهذا ليس بصحيح، وهذا خيالف : هذه، وخيطئ هذه، ويقول هلم
سريتكم، وال يزال بأولئك الطالب حىت ال يبقي أثراً يف قلوم مما تلقوه من معتقدكم، وهذا خيالف 

وقد ذكر لنا بعض . علمائهم السنيني؛ حىت يبقوا على معتقد آبائهم وأجدادهم وأسالفهم الباطل السيئ
اإلخوان أنه كان هناك مدرس من أهل السنة يف إحدى البالد اليت يغلب على أهلها التشيع، فلما عقل 

ولئك الطالب وتفتحوا، ورأى أن فيهم ذكاء وإقباالً رأى أن يناقشهم بالدليل، ويناقشهم بالقرآن، أ
حنن مع احلق : ويناقشهم بالسنة الصحيحة، وأخذ جيعل هلم جمالس أسبوعية يقرر هلم احلق ويقول هلم

ان، ولكن بعدما استمر أينما كان، إن كان معكم فائتونا به، وإن كان معنا أتينا به، وحنن نتبعه أينما ك
شهراً أو شهرين، ورأى آباءهم أم قد اقتنعوا بعض االقتناع بكالم هذا الشيخ، وأنه غري شيئاً من 

إنك أوشكت أن تغري معتقد أبنائنا، : معتقدهم؛ عمد اآلباء إليه فطردوه وأبعدوه من بالدهم، وقالوا
مشاخيهم، فلما رأوا أا حجج قوية تكاد أن رغم أم كلما أخذوا منه توجيهات عرضوها على آبائهم و

وكذلك هم . هذا سوف يفسد أخالقهم ومعتقدهم، وليس لنا حيلة إال أن نبعده ونطرده: تغلبهم قالوا
  حياولون اضطهاد أهل اخلري، وحياولون أال يكون ألهل السنة قوة وال نفوذ وال تسلط وال قدرة على

)٤/١٢(  

  

ن أنه يف مدرسة من املدارس قرب املدينة النبوية اتفق املدير واملدرسون شيء، وقد ذكر لنا بعض اإلخوا
 على أال يدرس األوالد يف املرحلة االبتدائية إال دروساً قليلة، فال يعلموم هجاًء، وال -وكلهم شيعة-

يف آخر يعلموم كتابة، وال إمالًء، وال جتويداً، وال قرآناً، وال حساباً، وال غري ذلك، وأن ينجحوهم 
السنة وإن كانوا ال يعرفون شيئاً، ويأيت املدرس ويقف أمام الطالب ويبقى يتكلم معهم كالماً عادياً، وال 
يفتح عليهم بكلمة حىت تنتهي السنة الدراسية، فإذا انتهت جنحوهم كلهم، وهم ال يعرفون شيئاً، وملا 

، وال يعرف حساباً، وال غري ذلك، انتهوا من املرحلة االبتدائية وواحدهم ال حيسن أن يكتب امسه
ماذا أفعل وزمالئي قد تفوقوا علي، : والتحق باملتوسطة؛ إذا هو ال حيسن شيئاً، وال يعرف شيئاً، فيقول

فهم يعرفون وأنا ال أعرف، عند ذلك يتعقد ويترك الدراسة؛ ألنه ال يستطيع أن يعود للدراسة يف السنة 
أو حنوها، عند ذلك يتركون الدراسة ويتعقد أحدهم، فهذه حيلة األوىل وعمره قد جاوز الثانية عشرة 

فهم يف احلقيقة أعداء للسنة، وأعداء ألهلها، . من حيل أولئك، ملا تولوا هذا العمل وهو التدريس



يرِيدونَ : حياولون أن يفرضوا أنفسهم، وحياولون أن يظهر هلم النفوذ والقوة، ولكن كما قال اهللا تعاىل
  ].٨:الصف[ا نور اللَّه بِأَفْواههِم واللَّه متم نورِه ولَو كَرِه الْكَافرونَ ليطْفئُو

  فضل أيب بكر الصديق والرد على الطاعنني فيه
…  

)٤/١٣(  

  

من معتقد أهل السنة االعتراف خبالفة اخللفاء الراشدين، وأن ترتيبهم يف الفضل كترتيبهم يف اخلالفة، 
 هو أبو بكر رضي اهللا عنه، مث عمر ، مث عثمان ، مث علي ؛ هؤالء هم اخللفاء الراشدون فأول اخللفاء

عليكم : (الذين أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم باتباعهم، ومساهم اخللفاء يف قوله صلى اهللا عليه وسلم
م راشدون، وأم شهادة نبوية هلؤالء أم خلفاء، وأ) بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني من بعدي

على اهلدى املستقيم، وعلى الصراط املستقيم الذي سألوا اهللا أن يهديهم إياه، وحنن نسأله : مهديون، أي
أيضاً، وال شك أن هذه الشهادة النبوية تثبت أن الذين تولوا بعده هم خلفاء، وال شك أن أوهلم أبو 

ن السري؛ حيث إنه اقتدى بالنيب صلى اهللا وسرية أيب بكر رضي اهللا عنه هي أحس. بكر رضي اهللا عنه
عليه وسلم يف كل ما يفعل، فأنفذ جيش أسامة أول ما توىل، وبعث اجليوش لقتال املرتدين، فانتصر 

اإلسالم بعدما كان العرب قد رموا أهل املدينة عن قوس العداوة خالل ما يقرب من ثالثة أشهر، فأرسل 
 طيئاً ومن معهم، فلما رأت منهم قبائل العرب الذين حوهلم ذلك جيشاً لقتال بعض املرتدين، فهدى اهللا

انضموا إليهم، ومل ميض إال شهران أو ثالثة أشهر حىت بعث أبو بكر ستة عشر أمرياً أو سبعة عشر لقتال 
املرتدين البعيدين، فتراجعوا كلهم وانضموا إىل اإلسالم أوليس ذلك دليالً على حنكته وفراسته وقوته 

م بأمر اهللا تعاىل؟ أوليس دليالً على أن اهللا تعاىل وفقه وسدد به وهدى به ونصر به اإلسالم؟ يف القيا
......  

  استشهاد الرافضة حبديث الغدير للطعن يف خالفة أيب بكر والرد عليهم
…  

)٤/١٤(  

  

أو الرافضة يطعنون يف أيب بكر، ويدعون أن علياً هو اإلمام، ويستشهدون على ذلك بأحاديث ضعيفة 
: إن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: موضوعة يسمونه حديث الغدير مع أن أكثره كذب، ويقولون فيه

إن : هذا صحيح، وحنن نقول: ونقول) من كنت مواله فعلي مواله اللهم وال من وااله وعاد من عاده(



: مني، وكذلك نقولمرتلة علي من النيب صلى اهللا عليه وسلم كمرتلة هارون من موسى، وأنه موىل املسل
إن أبا بكر وسائر اخللفاء، وسائر الصحابة هم موايل املسلمني، وليست الوالية إال ما تقتضي احملبة، فإذا 
كان علي ولياً للمؤمنني وولياً للنيب صلى اهللا عليه وسلم، والنيب صلى اهللا عيله وسلم موىل للمؤمنني 

ى أن علياً اختص بالوالية دون غريه، ودعاؤه صلى أيضاً، فكذلك بقية الصحابة، فليس هناك دليل عل
دعاء صحيح إذا ثبت، وحنن نواليه وحنبه، ) اللهم وال من وااله وعاد من عاداه: (اهللا عليه وسلم بقوله

ولكن ال نفرط يف حبه، وال جنعله أحق بالوالية وباخلالفة من أيب بكر وغريه من الصحابة، بل جنعلهم 
  .بة وأهل ترضٍ، فنترضى عنهم مجيعاً، وجنعل هلم حقاً علينا بأن حنبهم ونواليهمكلهم أهل والية وأهل حم

  استشهاد الرافضة مبا حصل بني فاطمة وأيب بكر للطعن يف خالفته والرد عليهم
…  

)٤/١٥(  

  

هذا هو الذي طعنوا عليه ! وطعن الرافضة يف أيب بكر بأنه مل يعط فاطمة حقها من مرياث أبيها، اهللا أكرب
) ال نورث، ما تركنا صدقة: (ه، وحتاملوا عليه حتامالً شديداً، وأنكروا قول النيب صلى اهللا عليه وسلمفي

أنكروا ذلك كله مع ثبوته بطرق كثرية، وزعموا أن أبا بكر قد كذب يف ذلك مع أنه مل ينفرد به، 
ما يل : ( مهه مع أنه يقولوجعلوا النيب صلى اهللا عليه وسلم بذلك مهتماً ألمر الدنيا، وكأن الدنيا أكرب

، ومع ما ثبت عن احلارث بن أيب ضرار وغريه أن النيب صلى )إمنا أنا كراكب قال يف ظل دوحة! وللدنيا
اهللا عليه وسلم ما خلف ديناراً وال درمهاً وال عبداً وال أمة وال شيئاً إال سالحه وعتاده وأرضاً جعلها 

إنه منع فاطمة حقها من مرياث أبيها؟ وجياب عليهم : قولونبأي شيء ينتقدون أبا بكر وي: إذاً. صدقة
ليست الدنيا ذات أمهية عندهم حىت خيلفوها ألوالدهم، : ثانياً. الرسل ال يورثون: أوالً: من عدة وجوه

أن األرض اليت جعلها صدقة قد صار علي رضي اهللا عنه : ثالثاً. هلم أن يرثوا، وهلم أن يأخذوا: ويقولون
وبكل حال فهذا أكرب ما طعنوا فيه، وملا طعنوا فيه بأنه حرم فاطمة . عليها بعد موت فاطمةهو املتويل 

إنه قاتل : من مرياثها، أخذوا جيمعون عليه األكاذيب ويلفقون عليه، ويعيبونه بكل عيب، فيقولون
حممد رسول اهللا، ال إله إال اهللا : فهو ما قاتل إال من ارتد، فبالرغم من أم يقولون! املسلمني، وكذبوا

إال أم فرقوا بني الصالة والزكاة؛ لذلك فلم يكونوا مقرين بالشهادة حق اإلقرار، فألجل ذلك رأى 
: إنه أقر خالد بن الوليد على القتال، ويكفرون خالداً بذلك، فنقول: ويقولون. قتاهلم ومساهم مرتدين

 مل يكن قريباً له وال صهراً له، بل هو سيف اهللا إن أبا بكر ما أقره إال وقد رآه أهالً للقتال، ألن خالداً
  .قاتلهم اهللا! كما مساه النيب صلى اهللا عليه وسلم، فماذا نقموا عليه حىت يسبوه ويلعنوه ويشتموه؟



  بعض أقوال النيب وأفعاله الدالة على أحقية أيب بكر باخلالفة
…  

)٤/١٦(  

  

مروا أبا بكر : ( عنه خليفته يف الصالة حني قالالنيب صلى اهللا عليه وسلم قد جعل أبا بكر رضي اهللا
أوليس تقدميه يف الصالة دليالً على أفضليته؟ وأهليته لإلمامة وللصالة؟ كذلك أيضاً هو ) فليصل بالناس

والنيب عليه الصالة والسالم . وفيه إشارة إىل أنه سيخلفه ويقوم مقامه، دليل على ميزته وعلى كفاءته
اليت فتحت على املسجد إال باب أيب بكر فال يسد، وذلك إشارة إىل أنه سيتوىل أمر أن تسد النوافذ 

وقال . األمر، وسيكثر دخوله وخروجه إىل املسجد؛ وذلك إشارة إىل أن له أحقية يف املسجد ويف الوالية
لذي فبدأ بأيب بكر مما يدل على أنه ا) اقتدوا باللذين من بعدي أيب بكر وعمر: (عليه الصالة والسالم

فهذه إشارات واضحة إىل أن أبا بكر رضي اهللا عنه : إذاً. يتوىل بعده، وهذا ما وقع، مث توىل بعده عمر 
رأيت أين على قليب : (كذلك أيضاً من اإلشارات ما جاء يف قوله صلى اهللا عليه وسلم. هو اخلليفة بعده

 أو ذنوبني ويف نزعه ضعف، واهللا فرتعت منها ما شاء اهللا أن أنزع، فأخذها أبو بكر فرتع منها ذنوباً
يغفر له، فاستحالت غرباً فأخذها ابن اخلطاب فلم أر عبقرياً من الناس يفري فريه حىت روي الناس 

، أما خالفة عمر فقد )ذنوباً أو ذنوبني: (وفيه إشارة إىل قصر فترة أيب بكر حيث قال) وضربوا بعطن
وهكذا . لك بال شك دليل على أما خليفتان بعدهامتدت طويالً، ويف عصره فتحت بالد كثرية، وذ

الرؤيا اليت رآها بعض الصحابة يف الدلو الذي تدىل من السماء فشرب منه النيب صلى اهللا عليه وسلم مث 
ومن أصرح . أبو بكر مث عمر مث عثمان مث انتضح منه على علي، وهو إشارة إىل أم الذين يتولون بعده

فأبو بكر رضي ). لو كنت متخذاً من أميت خليالً الختذت أبا بكر: (عليه وسلماإلشارات قوله صلى اهللا 
اهللا عنه هو اخلليفة الراشد، وهو الذي توىل أمور املسلمني، وهو الذي سار م سرية حسنة، ومل يول 

 أو اخلالفة ألوالده وال ألقاربه، ومل حياب فيها، وكذلك أيضاً يف حالة واليته مل يول األمري الفالين
  العالين، ومل
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يوهلم ألجل قرابتهم له، وال ألجل حماباة، وإمنا اختار الوالة والقادة الذين فيهم األهلية وفيهم الكفاءة، 
. حىت ولو مل يكونوا من قريش، فكانت توليته خلالد بن الوليد ولغريه من األمراء ملا فيهم من األهلية

 اهللا تعاىل عندما اختاره ولياً وخليفة فإن ذلك عني املصلحة، وأنه فنشهد بأن أبا بكر أهل للخالفة، وأن



هو الذي ثبت اهللا به اإلسالم ورد به املسلمني بعد أن كادوا خيرجون من اإلسالم، فألجل ذلك مسي 
بالصديق الذي هو أول من صدق، والذي فتح اهللا تعاىل به قلوب العباد، ورزقهم اإلنابة إليه والثبات 

  .على دينه
  استخالف أيب بكر إن مل يكن نصاً فهو بإشارة واضحة

…  

)٤/١٨(  

  

مل يستخلف، باخلرب املأثور عن عبد اهللا بن عمر عن عمر : واحتج من قال: [قال الشارح رمحه اهللا تعاىل
 وإال أستخلف -أبا بكر : يعين-إن أستخلف فقد استخلف من هو خري مين : (رضي اهللا عنهما أنه قال

فعرفت أنه حني : ، قال عبد اهللا)-رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: يعين-ن هو خري مين فلم يستخلف م
: ومبا روي عن عائشة رضي اهللا عنها أا سئلت. ذكر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم غري مستخلف

د أنه  أن املرا-واهللا أعلم-والظاهر ). من كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مستخلفاً لو استخلف؟(
: مل يستخلف بعده بعهد مكتوب، ولو كتب عهداً لكتبه أليب بكر ، بل قد أراد كتابته مث تركه، وقال

فكان هذا أبلغ من جمرد العهد، فإن النيب صلى اهللا عليه وسلم دل ) يأىب اهللا واملسلمون إال أبا بكر(
له وأفعاله، وأخرب خبالفته إخبار املسلمني على استخالف أيب بكر ، وأرشدهم إليه بأمور متعددة من أقوا

راض بذلك حامد له، وعزم على أن يكتب بذلك عهداً، مث علم أن املسلمني جيتمعون عليه فترك الكتابة 
هل ذلك القول من : اكتفاء بذلك، مث عزم على ذلك يف مرضه يوم اخلميس، مث ملا حصل لبعضهم شك

تفاء مبا علم أن اهللا خيتاره واملؤمنون من خالفة أيب جهة املرض أو هو قول جيب اتباعه؟ ترك الكتابة اك
بكر ، فلو كان التعريض مما يشتبه على األمة لبينه بياناً قاطعاً للعذر، لكن ملا دهلم دالالت متعددة على 
أن أبا بكر املتعني، وفهموا ذلك حصل املقصود؛ وهلذا قال عمر رضي اهللا عنه يف خطبته اليت خطبها 

ومل ) أنت خرينا وسيدنا وأحبنا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: (جرين واألنصارمبحضر من املها
إن غري أيب بكر من املهاجرين أحق باخلالفة منه، ومل : ينكر ذلك منهم أحد، وال قال أحد من الصحابة

ري، وهذا ينازع أحد يف خالفته إال بعض األنصار طمعاً يف أن يكون من األنصار أمري ومن املهاجرين أم
مما ثبت بالنصوص املتواترة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم بطالنه، مث األنصار كلهم بايعوا أبا بكر إال 

  سعد بن عبادة
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إن النيب صلى اهللا عليه وسلم نص : لكونه هو الذي كان يطلب الوالية، ومل يقل أحد من الصحابة قط
 غريمها كما قد قال أهل البدع، وروى ابن بطة بإسناده أن على غري أيب بكر ، ال علي وال العباس وال

هل كان النيب صلى اهللا عليه وسلم : عمر بن عبد العزيز بعث حممد بن الزبري احلنظلي إىل احلسن فقال
أويف شك صاحبك؟ نعم واهللا الذي ال إله إال هو استخلفه، هلو كان أتقى هللا : استخلف أبا بكر ؟ فقال

قد تقدم القول األول أن خالفة أيب بكر رضي اهللا عنه كانت بالنص، وهذا قول ]. هامن أن يتوثب علي
اقتدوا باللذين من : (إا بالنص، استدلوا بقوله: فالذين قالوا: ثان أا باإلشارة، فهما قوالن للعلماء

: يت قالتفإن هذا نص على أن أبا بكر بعده، واستدلوا أيضاً بقوله للمرأة ال) بعدي أيب بكر وعمر
فإن هذا نص أنه هو الذي يتوىل الوالية بعده، ) ائيت أبا بكر: أرأيت إن أتيت فلم أجدك؟ فقال(

واستدلوا بأنه أمره بأن يؤم اجلماعة وأن يصلي م، وهذا نص بأنه هو الذي يكون إماماً متبعاً إذا اتبعوه 
من قدمه : أي.  اهللا عليه وسلم لديننارضينا لدنيانا من رضيه رسول اهللا صلى: يف الصالة، وهلذا قالوا

وهو أنه مل يستخلف، وإمنا : أما القول الثاين. هذا القول األول. لديننا إماماً، إىل آخر األدلة اليت سبقت
) إن مل أستخلف فلم يستخلف من هو خري مين: (إن عمر رضي اهللا عنه قال: أشار إشارات، فيقولون

فهذا عمر شهد أن النيب صلى اهللا عليه وسلم مل يستخلف، : لم، قالوارسول اهللا صلى اهللا عليه وس: يعين
بايعوا أبا بكر فهو خليفيت عليكم، لكن قد عزم ! أيها الناس: مل يستخلف بالنص؛ ألنه مل يقل: فنقول

مث إنه ) ادعي يل أخاك وأباك أكتب كتاباً حىت ال خيتلفوا عليه: (على أن يكتب له كتاباً وقال لعائشة 
: خليفيت أبو بكر مقاالً صرحياً، ومل يقل: فلم يقل) يأىب اهللا واملسلمون إال أبا بكر: (الكتاب وقالترك 

  بايعوه بعدي قوالً صرحياً، إمنا هي أقوال عامة فيها نوع من اإلشارة، وجمموع تلك اإلشارات يصبح
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هل استخلف النيب صلى :  ملا قيل لهكذلك أيضاً مسعنا كالم احلسن. دليالً صرحياً واضحاً ال خالف فيه
ليس مبحب للوالية وال راغباً فيها، : هو أورع من أن يتوثب عليها، يعين: اهللا عليه وسلم أبا بكر؟ فقال

ولكن ملا اجتمعت عليه كلمة املسلمني، وملا جاءت هذه اإلشارات من النيب عليه الصالة والسالم 
خائف ال ميكن أن يقبلها بدون أن يكون أهالً هلا، وبدون أن باستخالفه؛ قبلها، وإال فهو ورع وزاهد و

فبال شك أنه صلى . يتوثب عليها: يرضاه هلا أهل الوالية وأهل احلل والعقد من الصحابة، هذا معىن قوله
اهللا عليه وسلم أشار هذه اإلشارات اليت تدل على أن أبا بكر أحق باخلالفة، مث ملا اجتمعت عليه 

. واضحة رأى عمر رضي اهللا عنه أنه أحق باخلالفة؛ فبايعه وبايعه الصحابة كلهماإلشارات وكانت 
أن األنصار : وخالصة ما جرى يف أول يوم من وفاة النيب صلى اهللا عليه وسلم، وقبل بيعة أيب بكر

اجتمعوا يف سقيفة بين ساعدة، وكادوا أن يبايعوا واحداً منهم وهو سعد بن عبادة، فلما مسع م عمر 



اخلالفة يف : (ضي اهللا عنه وأبو بكر وأبو عبيدة ذهبوا إليهم، مث خطبهم أبو بكر رضي اهللا عنه وقال هلمر
نؤمر أمرياً على : أي) منا أمري ومنكم أمري: (كما قال النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا قالوا) قريش

مث قال أبو ) مارة يف قريشبل اإل: (فقال أبو بكر وعمر! األنصار، وأمريكم منكم يا معشر املهاجرين
فلما أقنعوهم بكالم النيب صلى اهللا عليه وسلم وبإشارته متت البيعة يف ) حنن األمراء وأنتم الوزراء: (بكر

نفس السقيفة، فبايعوه واجتمعوا عليه، ومل يتخلف منهم أحد، أما سعد بن عبادة رضي اهللا عنه فإنه مل 
ظ من الوالية، ولكنه بايع بعد ذلك بيعة خمتار راضٍ، كذلك يبايع يف تلك الساعة رجاء أن يكون له ح

إنه تأخر عن البيعة مث بعد ذلك بايع، والصحيح أنه مل يتأخر، بل بايع : أيضاً علي رضي اهللا عنه قيل
مث حصل من خالفته رضي اهللا عنه . باختياره وبطوعه ومبا علمه من أهلية أيب بكر وأحقيته ذه اخلالفة

  منمن األهلية و
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ضبط األمور وإحكامها غاية اإلحكام، فرأوا أن اهللا تعاىل اختاره للمسلمني يف ذلك الوقت احلرج الذي 
كانوا فيه أشد احتياجاً إىل خليفة قوي يقيم فيهم أمر اهللا تعاىل، ويرتب أمورهم ترتيباً حمكماً، فهذا ما 

عرفنا بذلك أن خالفة أيب بكر وإن مل تكن نصاً : إذاً. يسره اهللا هلم يف ذلك الوقت، وما أنعم به عليهم
  .فإا بإشارات واضحة جمموعها يصبح نصاً قوياً

  تقدمي الصحابة أليب بكر دليل على أحقيته باخلالفة
…  

فجميع من نقل عنه أنه طلب تولية غري أيب بكر مل يذكر حجة دينية : ويف اجلملة: [قال الشارح رمحه اهللا
غري أيب بكر أفضل منه، أو أحق ا، وإمنا نشأ من حب قبيلته وقومه فقط، وهم شرعية، وال ذكر أن 

كانوا يعلمون فضل أيب بكر رضي اهللا عنه، وحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم له، ففي الصحيحني 
: عن عمرو بن العاص أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعثه على جيش ذات السالسل فأتيته فقلت

عمر ، وعد : مث من؟ قال: أبوها، قلت: من الرجال؟ قال: عائشة ، قلت: س أحب إليك؟ قالأي النا(
كنت جالساً عند النيب صلى اهللا عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر : وفيهما أيضاً عن أيب الدرداء قال). رجاالً

 فقد غامر، أما صاحبكم: (آخذاً بطرف ثوبه حىت أبدى عن ركبتيه، وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم
إنه كان بيين وبني ابن اخلطاب شيء فأسرعت إليه، مث ندمت فسألته أن يغفر يل، فأىب علي، : فسلم وقال

أمث هو؟ : ثالثاً، مث إن عمر ندم فأتى مرتل أيب بكر فسأل! يغفر اهللا لك يا أبا بكر : فأقبلت إليك، فقال
 فجعل وجه النيب صلى اهللا عليه وسلم يتمعر ال، فأتى النيب صلى اهللا عليه وسلم فسلم عليه،: فقالوا

واهللا أنا كنت أظلم مرتني، فقال النيب صلى ! يا رسول اهللا: حىت أشفق أبو بكر فجثا على ركبتيه فقال



صدقت، وواساين بنفسه وماله، فهل : إن اهللا بعثين إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر : اهللا عليه وسلم
غاضب وخاصم، ويضيق هذا املختصر : ومعىن غامر) ، فما أوذي بعدها)مرتني(أنتم تاركوا يل صاحيب؟ 

  عن ذكر
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ويف الصحيحني أيضاً عن عائشة رضي اهللا عنها أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مات وأبو . فضائله
دة واجتمع األنصار إىل سعد بن عبادة يف سقيفة بين ساع:  إىل أن قالت-فذكرت احلديث-بكر بالسنح 

منا أمري ومنكم أمري، فذهب إليه أبو بكر وعمر بن اخلطاب وأبو عبيدة بن اجلراح ، فذهب عمر : فقالوا
واهللا ما أردت بذلك إال أين هيئت يف نفسي كالماً قد : يتكلم فأسكته أبو بكر ، وكان عمر يقول

حنن األمراء : يف كالمهأعجبين خشيت أال يبلغه أبو بكر ، مث تكلم أبو بكر فتكلم أبلغ الناس، وقال 
ال، ولكنا : ال واهللا ال نفعل، منا أمري ومنكم أمري، فقال أبو بكر : وأنتم الوزراء، فقال حباب بن املنذر 

األمراء وأنتم الوزراء، هم أوسط العرب وأعزهم أحساباً، فبايعوا عمر أو أبا عبيدة بن اجلراح ، فقال 
نا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فأخذ عمر بيده فبايعه بل نبايعك، فأنت سيدنا وخرينا وأحب: عمر

العالية، وهي حديقة من حدائق : والسنح! قتله اهللا: فقال عمر! قتلتم سعداً: وبايعه الناس، فقال قائل
معلوم أن التقدمي يدل على الفضل، واالختيار يدل على األهلية، فهم ما قدموا أبا ]. املدينة معروفة ا

 لفضيلته، وال اختاروه خليفة إال ألهليته وكفاءته، وكونه كفئاً هلذه الوالية؛ لذلك أمجعوا عليه، بكر إال
وقد نزه اهللا األمة أن جتتمع على ضاللة، وقد ذكر العلماء يف كتب األصول الفقهية أن إمجاع األمة 

من الذي : م، فنقول هلمحجة قاطعة، والرافضة يعترفون أن اإلمجاع حجة، ولكنهم هاهنا خالفوا معتقده
الذي هو -خالف يف بيعة أيب بكر ؟ مسوا لنا شخصاً مل يرض ذه البيعة فيما بعد؟ علي رضي اهللا عنه 

 قد بايعه، وجاهد معه، وصار مستشاراً له، وصار قريناً له يف كل حاله وتدبرياته، يرجع -اإلمام عندكم
يعته وال أنكرها، فهو من مجلة من بايع، وأما سعد بن كل منهما إىل قول اآلخر، ومل ينقل عنه أنه سخط ب

  عبادة األنصاري فقد كان يأ ألجل أن يكون أمرياً على األنصار، ولكن ملا متت البيعة أليب بكر
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مثل هذه . رضي اهللا عنه قام بعد ذلك وبايع، وبقي كسائر املقتدين بأيب بكر ، فبقي كآحاد الرعية
 فضيلة أيب بكر ، وأن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان حيبه ويقدمه، فهذا عمرو بن األحاديث دليل على

العاص من أكابر قريش وأهل الفضل فيهم ملا عينه النيب صلى اهللا عليه وسلم أمرياً على سرية ذات 



أي الناس أحب إليك؟ من الناس كلهم، فأخربه بأنه حيب : السالسل، قبل أن خيرج جاء إليه وقال
وهذا بال شك ) أبوها: (ة ؛ وذلك لفضيلتها ولفضيلة أبيها، فسأله عن أحب الرجال إليه، فقالعائش

دليل على تقدميه يف احملبة، فإذا كان النيب صلى اهللا عليه وسلم حيبه ويقدمه فإن ذلك دليل على فضيلته 
م ما حصلت إال وأهليته، وبعده ذكر عمر ومسى بعده رجاالً، وال شك أن حمبته صلى اهللا عليه وسل

ويف احلديث الثاين أنه صلى اهللا عليه . لكونه أهالً ألن يكون حمبوباً كما ذكر يف األحاديث األخرى
: كذبت، وقال أبو بكر: إين رسول اهللا إليكم، فقلتم: هل أنتم تاركوا يل صاحيب؟ إين قلت: (وسلم قال

يه وسلم؛ وذلك ألنه أول من أسلم من هكذا شهد له النيب صلى اهللا عل) صدقت، وواساين مباله ونفسه
يقول أبو اخلطاب يف عقيدته املشهورة، وهو عامل من علماء احلنابلة، . الرجال، هذا هو القول الصحيح

قالوا فمن بعد النيب : حمفوظ بن أمحد الكلوذاين له عقيدة يف نظم عقيدة أهل السنة يقول فيها: يقال له
ه يف يوم العريش ومن له يف الغار مسعد يا له من مسعد فشهد خليفة قلت املوحد قبل كل موحد حامي

بأنه املوحد قبل كل موحد؛ وذلك ألنه صلى اهللا عليه وسلم ملا دعاه مل يتلعثم ومل يتوقف، بل مبجرد ما 
أمهلين، وال سأنظر يف أمري، وكان رجالً كامالً من بني : عرض عليه اإلسالم بايع ومل ينتظر، ومل يقل

صدقت، أنت : كذبت، قال أبو بكر : ذلك هو أول من أسلم من الرجال، فلما قال الناسالرجال، فل
ويف حديث السقيفة أنه ملا مسع باجتماع األنصار يف سقيفة بين ساعدة . الصادق؛ فلذلك مسي بالصديق

  حنن: (جاء ومعه عمر وأبو عبيدة؛ فخطبهم وقال

)٤/٢٤(  

  

لكم الوزارة ولكم اإلشارة، أما اإلمارة ففي : كون منهم أمري، فقالملا طلبوا أن ي) األمراء وأنتم الوزراء
الوالية، : يعين) إن هذا األمر يف قريش: (قريش؛ ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم نص على ذلك بقوله

إنه مل يقل كلمة تؤملين إال هذه الكلمة، : بايعوا أبا عبيدة أو عمر ، يقول عمر : فرضوا بذلك، وملا قال
نت أحب أن أكون والياً على قوم فيهم أبو بكر ، ملا هو فيه من األهلية، فقد قدموه لصحبته، ما ك

وقدموه حملبة النيب صلى اهللا عليه وسلم له، وقدموه لقربه منه، ولكونه صهره، وقدموه لكونه صاحبه يف 
ليها اهللا سبحانه يف السفر، وصاحبه يف الغار، وغري ذلك من الفضائل، وقدموه أيضاً لفضائله اليت نص ع

إِذْ أَخرجه الَّذين كَفَروا ثَانِي اثْنينِ إِذْ هما في الْغارِ إِذْ يقُولُ لصاحبِه ال : كتابه، كما يف قول اهللا تعاىل
لَّذي يؤتي مالَه ا* وسيجنبها اَألتقَى : ، وكذلك أنزل فيه قوله تعاىل]٤٠:التوبة[تحزنْ إِنَّ اللَّه معنا 

-١٧:الليل[ولَسوف يرضى * إِلَّا ابتغاَء وجه ربه اَألعلَى * وما لأَحد عنده من نِعمة تجزى * يتزكَّى 
، وغري ذلك من فضائله الكثرية، ومن أراد أن يتوسع يف ذكر فضائله فلريجع إىل ترمجته وإىل ما ]٢١

لإلمام أمحد، وقد اشتمل على فضائل ) فضائل الصحابة( العلماء، ومن أمهها وأشهرها كتاب كتب عنه



  .اخللفاء الراشدين وغريهم
  ]٨٥[شرح العقيدة الطحاوية 

عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أفضل األمة بعد نبيها عليه الصالة والسالم وأيب بكر الصديق، وهو ثاين 
ة، ومناقبه عظيمة، وهذه عقيدة أهل السنة فيه، وقد صح عن علي بن اخللفاء الراشدين، وفضائله كثري

  .أيب طالب ما هو مطابق هلا
  اعتراف املسلمني بفضل الصحابة وخباصة اخللفاء الراشدين

…  

)٤/٢٥(  

  

يعترف املسلمون بفضل صحابة النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ ألم حفظوا على األمة دينها، وألم ورثوا 
وبلغوا شريعته ودينه، ودعوا إىل ما دعا إليه، ونشروا اإلسالم بعده، وجاهدوا يف سبيل اهللا، نيب األمة 

وأطاعوا شريعة اهللا، ونفذوا حدوده، فالنيب بلغهم الرسالة اليت أرسل ا، وهم قاموا بتبليغها ملن بعدهم، 
 وسلم، وال شك أن مرياثهم ودعوا إليها قاصي البالد ودانيها، فكانوا بذلك ورثة النيب صلى اهللا عليه

إن العلماء ورثة األنبياء، وإن األنبياء مل يورثوا ديناراً : (هو أشرف مرياث، يقول صلى اهللا عليه وسلم
هذا العلم الذي هو مرياث النيب صلى اهللا عليه ) وال درمهاً، وإمنا ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ حبظ وافر

حابة، وباألخص اخللفاء الراشدون؟ من الذين بلغه بعده؟ إم وسلم من الذي حتمله عنه؟ أليس هم الص
صحابته، إم الذين بلغوه وعلموه األمة، أليسوا هم قادة األمة وسادا؟ نعترف هلم بالفضل، مث نعترف 

للخلفاء الراشدين باألقدمية؛ ألم أفضل األمة بعد نبيها، ونعترف هلم بأم أهل الوالية واخلالفة 
اليت قاموا ا أمت قيام، فأمجعوا بعد موت نبيهم صلى اهللا عليه وسلم على تقدمي اخلليفة األول واإلمامة 

الراشد أيب بكر رضي اهللا عنه، ورأوه أهالً للخالفة كما رآه نبيهم صلى اهللا عليه وسلم أهالً لإلمامة، 
ه أهالً للخالفة حلنكته وحذقه كذلك أيضاً رأوه سباقاً إىل اخلري، ورأوه عامالً باألعمال الصاحلة، ورأو

وقوة تفكريه ومعرفته وذكائه وصحبته للنيب صلى اهللا عليه وسلم، وطول مالزمته، فلم يروا بداً من أن 
يبايعوه خليفة عليهم وإماماً وقائداً هلم، فكان ذلك عني املصلحة، فثبته اهللا يف وقت اشتدت فيه الغربة، 

 وسلم ارتد العرب عن اإلسالم إال ما شاء اهللا، وما بقي إال أهل إذ إنه بعد موت النيب صلى اهللا عليه
املدينة ومن حوهلم، وهم األعراب أن يغريوا على املدينة وأن يسلبوهم ما هم فيه، وأن يقتلوهم 

  ويستأصلوهم، ولكن ثبت اهللا أبا بكر وربط على قلبه؛ فقابل أولئك

)٤/٢٦(  

  



لت االنتصارات على أيدي جيوشه الذين دفعهم لقتال األعراب بقوة، وهزمهم شر هزمية، مث توا
.  إىل اإلسالم بعدما كانوا خرجوا عنه-يف ظرف نصف سنة أو عدة أشهر-املرتدين، فرجع العرب 

ما لنا ولطاعته؟ إمنا طاعتنا : أتانا رسول اهللا مذ كان بيننا فيا لعباد اهللا ما أليب بكر يعين: حىت قال قائلهم
ولكن ملا استخلفه اهللا على املسلمني كان ذلك عني املصلحة اليت أيد اهللا ا ! ناللرسول حني كان بين

اإلسالم يف ذلك الوقت العصيب، والظروف الشديدة، وقد سار فيهم السرية احلسنة، وخلف النيب 
صلى اهللا عليه وسلم فيما كان يفعله، فلم يترك شيئاً كان يفعله النيب إال فعله؛ كتوزيعه لألموال 

لغنائم، وتقسيمه خلمس اخلمس، وإعطائه ملن كان يعطيهم النيب صلى اهللا عليه وسلم من سهم ذوي ول
القرىب، وتوزيعه للصدقات، مل يأل جهداً أن يفعل كفعل النيب صلى اهللا عليه وسلم، ولكن ملا مل يعط 

وا يف إمامته،  مرياثها من أبيها نقمت عليه الروافض، وطعنوا يف خالفته، وطعن-كما زعموا-فاطمة 
وصاروا يسبونه ويشتمونه زعماً منهم أنه خان األمانة، وأنه خالف ما جاء من سرية من قبله، وحاشاه 

حنن معاشر األنبياء ال : (معلوم أنه صلى اهللا عليه وسلم مل خيلف تركة، فقد ثبت عنه أنه قال! من ذلك
دقة، وثبت أيضاً عن احلارث بن أيب ضرار مل نترك شيئاً إال أن يكون ص: يعين) نورث، ما تركناه صدقة

ما ترك النيب صلى اهللا عليه وسلم ديناراً وال درمهاً وال عبداً وال أمة وال شيئاً إال بغلته : (أنه قال
فهذه شهادة من هذا الرجل الذي ليس من قريش بل من بين املصطلق، ) وسالحه وأرضاً جعلها صدقة

جويرية أم املؤمنني، ومع ذلك أخرب ذا اخلرب فدل على أنه عليه وهو أخو إحدى أمهات املؤمنني، وهي 
فهل ! إن أبا بكر مل يعط فاطمة حقها، ما أعظم فريتهم: السالم مل يكن وراءه تركة حىت يقول الرافضة

فالنيب صلى اهللا عليه وسلم أشد حباً لفاطمة منهم، فهي بضعة منه، ولو ! هذا لشدة حمبتهم لفاطمة ؟
   ألعطاها يف حياته ملاكان يعطيها

)٤/٢٧(  

  

جاءته تشتكي من العمل، وذكرت أن الرحى أثر يف يديها، وتعبت من العمل، فطلبت منه أمة من السيب 
ختدمها، لكنه مل يعطها شيئاً من ذلك، بل باع ذلك السيب ووزع مثنه على املستضعفني من أهل الصفة 

هو خري لكما من : (كبري والتحميد عند النوم وقالوغريهم، وأرشدها وأرشد زوجها إىل التسبيح والت
فكيف يزعم هؤالء الرافضة أم يغارون لفاطمة والنيب عليه الصالة والسالم حيرمها وال يعطيها؟ ) خادم

ولو ) سليين من مايل ما شئت ال أغين عنك من اهللا شيئاً: (كذلك أيضاً هو صلى اهللا عليه وسلم يقول هلا
إنه منعها من مرياثها، ومعلوم أيضاً أن : منه يف حياته، فكيف مع ذلك يقولونكان عنده مال ألخذت 

األنبياء ال يورثون، إال أن الرافضة يتمسكون بآيات فيها شيء من ذكر املرياث، مثل قول اهللا تعاىل يف 
رثون، عجباً هذا دليل على أن األنبياء يو: ، ويقولون]١٦:النمل[وورِثَ سلَيمانُ داود : سورة النمل



اآلية إمنا فيها ذكر إرث النبوة، مبعىن أنه ورثه يف ملكه، فكان ملكاً بعده، وكان نبياً بعده، ومعلوم ! هلم
أن داود كان له كثري من النساء، وكذلك كان له الكثري من األوالد، فكيف خص داود سليمان 

:  تعاىل يف سورة مرمي يف قصة زكرياباإلرث؟ فاإلرث هنا إمنا هو إرث امللك، كذلك يستدلون بقول اهللا
هذا دليل على أن : ، فيقولون]٦-٥:مرمي[يرِثُنِي ويرِثُ من آلِ يعقُوب * فَهب لي من لَدنك وليا 

إمنا أراد يرثين يف النبوة ! كأن املال أكرب هم األنبياء، ال واهللا! زكريا طلب ولداً حىت يرثه، اهللا أكرب
يرث ما عندي من العلم، ويرث العلم الذي خلفه آل يعقوب ، ويعقوب عليه السالم هو : يوالعلم، أ

إسرائيل، أما أن يهتم مبن يرث ماله فحاشاه، ليست الدنيا أكرب مهه حىت يطلب ولداً ألجل أن يأخذ 
قبون املال الذي بعده، من الذي أعلمكم أن زكريا كان ذا أموال حىت يطلب ولداً ليأخذها؟ فهكذا ين
  عن مثل هذه اآليات ليطعنوا يف أيب بكر ، ويدعون أنه حرمها من املرياث؛ فألجل ذلك يكفرونه،

)٤/٢٨(  

  

ويضللونه، ويزعمون أنه خان األمانة، وأنه خالف سرية النيب صلى اهللا عليه وسلم، ومل يقم مبا قام به، 
نه هو الوصي، وغري ذلك من وأنه خبس فاطمة حقها، وخبس علياً حقه، وأن علياً هو اإلمام؛ أل

والصحابة ما اختاروا إال من هو أفضلهم، ومن هو أهل للوالية، وقد مرت بنا أحاديث تدل . أكاذيبهم
على فضله، وأحاديث تدل على أولويته وأحقيته بالوالية وباخلالفة واإلمارة بعد النيب صلى اهللا عليه 

  . ......وسلم
  ة بعد أيب بكرتقدمي السلف لعمر على سائر الصحاب

…  

)٤/٢٩(  

  

ونثبت اخلالفة بعد : أي). مث لعمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه: (قوله: [قال الشارح رمحنا اهللا تعاىل وإياه
أيب بكر رضي اهللا عنه لعمر رضي اهللا عنه، وذلك بتفويض أيب بكر اخلالفة إليه، واتفاق األمة من بعده 

تذكر، وأكثر من أن تنكر، فقد روي عن حممد ابن احلنفية أنه عليه، وفضائله رضي اهللا عنه أشهر من أن 
أو ما ! يا بين: من خري الناس بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ فقال! يا أبت: (قلت أليب: قال

مث : مث عثمان ، فقلت: عمر ، وخشيت أن يقول: مث من؟ قال: أبو بكر ، قلت: ال، قال: قلت! تعرف؟
اقتدوا باللذين من بعدي : (وتقدم قوله صلى اهللا عليه وسلم)  رجل من املسلمنيما أنا إال: أنت، فقال

وضع عمر على سريره : (، ويف صحيح مسلم عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال)أيب بكر و عمر 



فتكنفه الناس يدعون ويثنون ويصلون عليه قبل أن يرفع، وأنا فيهم، فلم يرعين إال برجل قد أخذ مبنكيب 
ما خلفت أحداً أحب إيل أن ألقى اهللا مبثل : ائي، فالتفت إليه فإذا هو علي، فترحم على عمر وقالمن ور

عمله منك، وامي اهللا إن كنت ألظن أن جيعلك اهللا مع صاحبيك؛ وذلك أين كنت أكثر ما أمسع رسول 
وخرجت .. مر ودخلت أنا وأبو بكر و ع.. جئت أنا وأبو بكر و عمر : اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

، وتقدم حديث أيب هريرة رضي ) أنا وأبو بكر و عمر ، فإن كنت ألرجو أو ألظن أن جيعلك اهللا معهما
اهللا عنه يف رؤيا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ونزعه من القليب، مث نزع أبو بكر مث استحالت الدلو 

عمر حىت ضرب الناس بعطن، ويف غرباً فأخذها ابن اخلطاب فلم أر عبقرياً من الناس يرتع نزع 
استأذن عمر بن اخلطاب على رسول اهللا صلى اهللا عليه : (الصحيحني من حديث سعد بن أيب وقاص قال

فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه : احلديث وفيه.) وسلم وعنده نساء من قريش يكلمنه عالية أصوان
)  الشيطان سالكاً فجاً إال سلك فجاً غري فجكوالذي نفسي بيده؛ ما لقيك! إيه يا ابن اخلطاب : (وسلم

  ويف الصحيحني أيضاً عن النيب صلى اهللا عليه

)٤/٣٠(  

  

قد كان يف األمم قبلكم حمدثون، فإن يكن يف أميت منهم أحد فإن عمر بن اخلطاب : (وسلم أنه قال
  ]. ......ملهمون: أي) حمدثون(قال ابن وهب تفسري ) منهم

  دليل على أحقيته باخلالفةاستخالف أيب بكر لعمر 
…  

اتفق الصحابة رضي اهللا عنهم على مبايعة عمر ، وهو عمر بن اخلطاب بن نفيل العدوي القرشي رضي 
أنت اخلليفة بعدي، : (اهللا عنه، اخلليفة الثاين، فلما أن مرض أبو بكر وأحس بقرب الوفاة دعا عمر وقال

ته، وعهد إليه باخلالفة، فلم خيتلف عليه اثنان، بل فأرشد الناس إىل مبايع) أوليك بعدي هذه الوالية
ويف واليته . أمجعوا على مبايعته، وأمجعوا على أهليته، ومل خيالف منهم أحد، فتمت له البيعة، ومت أمره

رضي اهللا عنه اجتهد يف توسعة رقعة اإلسالم، حيث أنفذ اجليوش وأرسلهم إىل أطراف البالد، ففتحت 
وكذلك بالد العراق ومصر وأفريقيا وخراسان، واتسعت الفتوحات وكثرت يف بالد الشام يف عهده، 

زمانه، ووقعت يف عهده وقائع كثرية، وفتوحات كثرية، كوقعة الريموك، ووقعة القادسية، ووقعة اوند 
ئه، وغريها من الوقائع املشهورة اليت أعز اهللا فيها اإلسالم واملسلمني، وانتصر فيها أولياء اهللا على أعدا

وكل ذلك بتوفيق من اهللا تعاىل مث بتحريض من عمر وتوصية منه بوالته، ومل يقف األمر عند وصيته هلم 
وتسمى بلغتهم ) إيلياء(بل سار بنفسه حىت وقف على كثري من البالد، ففتح بيت املقدس اليت هي 

اه بنفسه، ووقف عليه ، هذا البلد املعروف الذي هو من أقدس البالد مل يفتح إال بعدما غز)أورشليم(



وبكل حال فهو . وحاصره، فعند ذلك فتحوا له األبواب، ودخل املسجد األقصى وأسس فيه ما أسس
ثاين اخللفاء الراشدين، وقد وفق اهللا أبا بكر لتوليته، فكانت توليته عني املصلحة، ووافق على ذلك 

رامته وبشهامته وحنكته وسريته املسلمون، وترضى عنه أهل السنة، واعترفوا بأفضليته وبقوته وبص
ال شك أن هذا من توفيق اهللا . احلسنة اليت ضرب ا املثل يف عدله ويف تواضعه ويف منهجه ويف سلوكه

  تعاىل لألمة، حيث ظهر اإلسالم وانتصر

)٤/٣١(  

  

رى، ومتكن وفشا يف البالد، ودخل الناس يف دين اهللا أفواجاً، وذل لإلسالم أعداؤه من اليهود والنصا
وأعطوا اجلزية عن يد وهم صاغرون، ومكن اهللا للمسلمني يف بالدهم، وحقق اهللا هلم وعده يف قوله 

وعد اللَّه الَّذين آمنوا منكُم وعملُوا الصالحات لَيستخلفَنهم في اَألرضِ كَما استخلَف الَّذين من : تعاىل
، فحقق ذلك ] ٥٥:النور[نن لَهم دينهم الَّذي ارتضى لَهم ولَيبدلَنهم من بعد خوفهِم أَمنا قَبلهِم ولَيمكِّ

وال شك أن اختيار أيب بكر . كله يف عهد اخللفاء رضي اهللا عنهم، وباألخص يف عهد أيب بكر مث عمر 
 عليه وسلم، وعرف إشاراته، وعرف حمبته له، لعمر له مستند، فهو الذي قد صحب النيب صلى اهللا

ومسع منه ما يدل على أفضلية عمر وعلى أهليته، وقد وردت إشارات نبوية إىل خالفتهما، وقد تقدم 
: وال شك أن عمر منهم، وتقدم قوله) عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين: (قوله صلى اهللا عليه وسلم

فسماه مع من قبله بامسه الصريح، وأمر باالقتداء به؛ وذلك ) و عمر اقتدوا باللذين من بعدي أيب بكر (
أنه أهل لالقتداء، كما أنه أهل حلمل السنة، فقد محل من الشريعة ما محل، ويف عهده رضي اهللا عنه 
كثرت املسائل الواقعية فأفىت فيها مبا قبله منه أهل السنة؛ وألجل ذلك يعرف فقهه وفهمه وفتاواه، 

ومن اإلشارات اليت تدل على أنه اخلليفة بعد أيب بكر قوله صلى اهللا عليه . قل وما وقع لهلكثرة ما ن
 ما شاء اهللا، فأخذها أبو بكر فرتع ذنوباً أو ذنوبني -يعين بالدلو-رأيتين على قليب أنزع منها : (وسلم

ياً من الناس يفري ويف نزعه ضعف واهللا يغفر له، مث أخذها ابن اخلطاب فاستحالت غرباً، فلم أر عبقر
فأشار إىل خالفة أيب بكر وأا قليلة، حيث مل يرتع إال ذنوباً أو ) فريه حىت روي الناس وضربوا بعطن

دلوين، أما عمر فجعل يرتع ذه الدلو مع كوا استحالت غرباً، والغرب هو الدلو : ذنوبني، يعين
  الكبرية اليت ينضح عليها

)٤/٣٢(  

  



يرتع حىت روي الناس وضربوا بعطن، إشارة إىل طول خالفته، وإشارة إىل امتداد قدمياً، ومع ذلك أخذ 
اخلالفة يف عهده، وامتداد اإلسالم والدولة يف عهده، وانتشار اإلسالم يف زمانه، واالنتصارات اليت 

  .حصلت بواسطة تدبرياته وسريته
  موقف آل البيت من أيب بكر وعمر وخمالفة الرافضة هلم يف ذلك

…  
رف مجيع أهل السنة بأفضلية عمر، ومن أهل السنة علي بن أيب طالب الذي تعظمه الشيعة، وترفع يعت

من قدره، وتعلي شأنه، وتغلو فيه الغلو الزائد، ومنهم من يدعوه من دون اهللا، فيزعمون أنه عدو هلؤالء 
ال : ما ضدان، ويقولوناخللفاء، وأم أعداء له، وأن من واىل علياً فالبد أن يعادي أبا بكر و عمر فإ

والء إال برباء، مبعىن أنك إذا واليت علياً فتربأ من أيب بكر و عمر ؛ ألنه ال ميكن أن توايل هذا وهذا يف 
كذبتم، بل مها صاحبان، بل مها أخوان، أبو بكر و عمر و عثمان و : آن، فإما ضدان مفترقان، فنقول

، منهم، حيبهم وحيبونه، ويصلي خلفهم ويتوىل واليتهمعلي وبقية الصحابة كلهم إخوة، و علي واحد 
ويأخذ أعطيام، وجيالسهم، ويؤانسهم، ويكلمهم، ويصحبهم، ومل يظهر هلم عداوة، ومل يقاطعهم، ومل 

 نكست فطركم، وتغريت أفهامكم، ورأيتم احلق باطالً والباطل -أيها الشيعة-يهجرهم، ولكنكم أنتم 
زعمتم عداوة بني الصحابة مل تكن، وإمنا العداوة والبغضاء منكم، فأنتم حقاً، وصوبتم ما كان خطأً، و

أهل احلقد وأهل البغضاء، كيف جتعلون بني الصحابة بغضاء وهي مل حتصل ومل تكن؟ ما هي العالمات 
اليت تدل على أا حصلت بينهم؟ يذكر العلماء أن اآلثار شبه متواترة عن علي رضي اهللا عنه أنه كان 

فيعترف بذلك ويصرح به على املنرب، ) أفضل هذه األمة بعد نبيها أبو بكر مث عمر (ى املنرب يقول عل
ومع ! أين صرفت عقول هؤالء الرافضة من هذا األثر الذي يعترب مشهوراً غاية الشهرة؟! سبحان اهللا

يف -ذلك خيالفونه، فيكفرون ويشتمون ويسبون هذين اخلليفتني اللذين يعترف إمامهم وقدوم 
  وهذا ولده حممد ابن.  بفضلهما-زعمهم

)٤/٣٣(  

  

احلنفية وهو أيضاً ممن يغلون فيه؛ ألنه من أوالد علي ، ولكن ليس كغلوهم يف احلسن و احلسني ، 
من أفضل الناس بعد النيب صلى اهللا عليه وسلم؟ فيقول ! يا أبت: فيسأل ابن احلنفية أباه ويقول

أبو بكر ، فيعترف علي بأن أفضل األمة هو أبو بكر ، : ال، فيقول: ولفيق! أما تعرف؟! يا بين: مستغرباً
مث من : ولفضله اختذ والياً وخليفة عليهم، ولفضله مسوه خليفة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، مث يسأله

 عمر ، وعلى هذا فعمر رضي اهللا عنه هو ثانيه يف اخلالفة، وهو ثانيه أيضاً: أفضل بعد أيب بكر ؟ فيقول
مث عثمان ، وأحب أن يكون : خشي أن يقول! مث أنت يا أبيت: قلت: يف الفضل، يقول حممد بن احلنيفة 



ما أنا إال واحد من أفراد : أبوه له الفضل، ولكن علياً رضي اهللا عنه تواضع غاية التواضع، وقال
يل عثمان و علي ، املسلمني أو كما قال، مع أن له الفضل، وقد اختلف العلماء من أهل السنة يف تفض

  .واخلالف يف ذلك ليس خمرجاً من امللة وال يضلل به
  األدلة العقلية والنقلية على أحقية عمر باخلالفة

…  

)٤/٣٤(  

  

فضائل عمر رضي اهللا عنه أكثر من أن حتصر، وقد أفردت بالتأليف قدمياً وحديثاً، فابن كثري رمحه اهللا 
وأفرد بعضهم عمر . ر و عمر كتاباً أتى يف ثالثة جملداتصاحب التاريخ ذكر أنه كتب يف فضل أيب بك
وهي رسالة مشهورة مبوبة منتشرة، ذكر فيها ) مناقب عمر (بالتأليف، وأشهر من كتب فيه ابن اجلوزي 

أبواباً تدل على حنكة عمر وفضله، وذكر فيها فضائله وأحواله، وذكر فيها ما بشره به النيب صلى اهللا 
 وقد تقدم أنه أحد العشرة املبشرين باجلنة رضي اهللا عنه، ويف حديث أيب موسى .عليه وسلم وحنو ذلك

من : فجاء رجل فأراد أن يدخل فقلت: ملا كان بواب النيب صلى اهللا عليه وسلم يف يوم من األيام، يقول
 ائذن :ائذن له وبشره باجلنة، مث جاء عمر فقال: (أبو بكر ، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم: أنت قال

كذلك أيضاً من فضائله ). ائذن له وبشره باجلنة على بلوى تصيبه: له وبشره باجلنة، مث جاء عثمان فقال
ما جاء يف احلديث الذي أشار إليه الشارح رمحه اهللا، وفيه أن عمر رضي اهللا عنه طرق باب النيب صلى 

بتدرن احلجاب، وألقني الستر اهللا عليه وسلم وعنده نساء قد رفعن أصوان، فلما مسعن صوت عمر ا
بينهن وبينه، ودخل والنيب صلى اهللا عليه وسلم يضحك، فأخربه بأن كن رافعات أصوان، فلما دخل 

أبنين وال نب رسول اهللا صلى اهللا عليه ! أي عدوات أنفسهن: عمر احتجنب عنه وتسترن، فقال عمر 
ما لقيك الشيطان سالكاً فجاً إال !  نفسي بيدهوالذي: (فعند ذلك قال صلى اهللا عليه وسلم! وسلم؟

أن الشيطان إذا لقيه يف طريق هرب منه وذهب إىل : الطريق، مبعىن: والفج هو) سلك فجاً غري فجك
كذلك شهد النيب صلى اهللا عليه وسلم ! طريق آخر، وما ذاك إال لصرامته حبيث إن الشيطان يهرب منه

إنه كان يف األمم قبلكم حمدثون، فإن يكن يف هذه األمة : (همني، يقولمن املل: له بأنه من احملدثني، يعين
وألجل ذلك يكثر موافقته للسنة وموافقته للقرآن، يقول رضي اهللا ) -أو فإن منهم عمر -فإنه عمر 

  يا: قلت: وافقت ريب يف ثالث: (عنه

)٤/٣٥(  

  



 اهللا قوله تعاىل وإِذَا سأَلْتموهن لو حجبت نساءك فإنه يدخل عليهن الرب والفاجر؟ فأنزل! رسول اهللا
أنه أشار على النيب صلى اهللا عليه وسلم أن : مبعىن]) ٥٣:األحزاب[متاعا فَاسأَلُوهن من وراِء حجاب 

واملرة الثانية : يبقني حمجبات يف البيوت، وال خيرجن إال حلاجة ضرورية، فرتل القرآن موافقاً له، يقول
واتخذُوا من مقَامِ إِبراهيم مصلى : و اختذنا من مقام إبراهيم مصلى، فرتلت اآليةل: (قلت له

: إنه قال لزوجات النيب صلى عليه وسلم ملا اجتمعن يف الغرية عليه: (واملرة الثالثة يقول]) ١٢٥:البقرة[
كذلك أيضاً يف قصة ). ا قالهعسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجاً خرياً منكن، فرتلت اآلية موافقة مل

أسارى بدر ملا أشار بقتلهم، والنيب صلى اهللا عليه وسلم وأبو بكر اختارا أن ميكنوا من الفدية، فجاء 
ما كَانَ لنبِي أَنْ يكُونَ لَه أَسرى حتى يثْخن في اَألرض : حكم اهللا موافقاً لقول عمر ، حيث قال تعاىل

ومن .  آخر اآليات، فذلك دليل على أنه رضي اهللا عنه كان من احملدثني امللهمنيإىل] ٦٧:األنفال[
أشهر فضائله أنه دفن مع النيب صلى اهللا عليه وسلم وأيب بكر ، وذلك دليل على اعتراف الصحابة 

 إن مرتلتهما من النيب صلى اهللا عليه وسلم يف حياته: بفضله، حىت قال بعض العلماء يف أيب بكر و عمر 
كمرتلتهما منه بعد مماته، فهما قريناه يف حياته، وكذلك بعد مماته جعال معه يف طرف احلجرة النبوية، 
أوليس ذلك دليالً على أفضليتهما، وأما صاحباه وحبيباه واملقربان إليه؟ وقد شهد بذلك علي رضي 

كت أحداً كنت أمتىن أن ما تر: (اهللا عنه يف احلديث الذي سبق حني مات عمر رضي اهللا عنه، حيث قال
إنين ال أغبط أحداً وأرجو أن أكون مثله إال أنت، أما البقية فأنا : يقول) ألقى اهللا مبثل عمله إال أنت

ال : من كان بعد عمر رضي اهللا عنه، فعلي رضي اهللا عنه يغبط عمر ، ويقول: إين خري منهم، يعين: أقول
  ىأحد أغبطه وأمتىن أن ألقى اهللا مبثل عمله سو

)٤/٣٦(  

  

مث يشهد بأن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان حيبه وحيب أبا بكر، ومن . يقوله بعد موته! أنت يا عمر 
كنت أمسع النيب صلى اهللا عليه وسلم كثرياً : آثار تلك احملبة أن مجعا معه يف املكان الذي قرب فيه، يقول

) عمر ، وخرجت أنا وأبو بكر و عمر جئت أنا وأبو بكر و عمر ، ودخلت أنا وأبو بكر و : (يقول
جيعل ذلك من املربرات يف أن يكون رضي اهللا عنه أهالً ألن جيعل إىل جانب أيب بكر ، وإىل جانب النيب 
صلى اهللا عليه وسلم، وهذا ما حصل، وعلى ذلك فنعترف بأنه هو اخلليفة الراشد الذي امتدت خالفته 

آثاره ومن فضائله االقتداء التام بالنيب صلى اهللا عليه بعد أيب بكر عشر سنني، وهو الذي ظهر من 
وسلم، وله أوليات كثرية، فهو الذي أشار جبمع القرآن يف عهد أيب بكر حني كثر القتل واستحر يف 

القراء يف وقعة اليمامة، حيث قتل فيها مخسمائة من محلة القرآن، فخشي رضي اهللا عنه أن يذهب شيء 
تب يف صحف، ووافقه أبو بكر على ذلك، فكتب يف صحف حىت حيفظ وال من القرآن، فأشار بأن يك



كذلك هو الذي وضع التأريخ، واختار أن يكون تقييد ، يضيع منه شيء، ووافقهما الصحابة على ذلك
التأريخ جرة النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ ألنه بعد اهلجرة بدأ اإلسالم يظهر وينتشر، فجعل التاريخ من 

كذلك . وأمجعت األمة بعده إىل يومنا هذا على التأريخ جرة النيب صلى اهللا عليه وسلمأول اهلجرة، 
هو الذي سن هذه األوقاف، وهي األرض املفتوحة عنوة، إذ إنه ملا فتحت أرض مصر وأرض الشام 
وأرض العراق الزراعية جعلها وقفاً على بيت املال، فكانت تزرع وتعاد إىل بيت املال لتموله عند 

نقطاع الفتوحات وحنوها، وأقره على ذلك الصحابة ومن بعدهم، فال شك أن ذلك دليل على معرفته ا
وقد كان يف حياة النيب صلى اهللا عليه وسلم جريئاً على إنكار ما رآه منكراً، . مبهام األمور ومستقبلها

ن العيب والقدح فيه، وال تأخذه يف اهللا لومة الئم، ولكن الرافضة يتتبعون ما يظنون أن فيه شيئاً م
  فيجمعون أكاذيب، وجيمعون وقائع ال مطعن فيها، وجيعلوا

)٤/٣٧(  

  

طعناً يف خالفته، وطعناً يف أهليته للخالفة بل يف إميانه، فيجعلونه مرتداً عن اإلسالم أو حنو ذلك، وأكرب 
اق أكتب لكم كتاباً لن ائتوين بأور: (ما يطعنون به فيه أنه ملا مرض النيب صلى اهللا عليه وسلم وقال

وكان ذلك يف يوم اخلميس، وكان النيب عليه الصالة والسالم قد ثقل، عند ذلك قال عمر ) تضلوا بعده
فعند ذلك قام الرافضة ) إنه صلى اهللا عليه وسلم قد شق عليه فال تكلفوه، وعندكم كتاب اهللا: (

، وإن عمر خاف أن يكتب النيب صلى اهللا إن علياً كان هو اخلليفة، وإن أبا بكر ليس خبليفة: يقولون
عندنا كتاب اهللا، : ال تكتبوا، فحرم الكتابة ومنعها وجترأ بقوله: عليه وسلم باخلالفة لعلي فعند ذلك قال

ومل يعرفوا ، هذا مطعن يطعنون به يف عمر رضي اهللا عنه، مع أم غائبون مل حيضروا ذلك الوقت
ر رضي اهللا عنه عرف القرائن املختصة به، وكذلك علي رضي اهللا اإلشارات، ومل يعرفوا القرائن، وعم

عنه كان حاضراً ومل خيطر بباله أنه يكتب له بالوالية، وال أن عمر حرمه من الوالية أو من اخلالفة، فأين 
ال تكتبوا، وعندنا كتاب اهللا؟ والدليل على ذلك أن : يف هذا إشارة ولو من بعيد إىل أنه حسد علياً فقال

من أراد : (ن مسعود رضي اهللا عنه ملا ذكر له أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أراد أن يكتب كتاباً قالاب
قُلْ تعالَوا أَتلُ ما حرم : أن يقرأ وصية النيب صلى اهللا عليه وسلم اليت عليها خامته فليقرأ قول اهللا تعاىل

إىل آخر اآليات الثالث اليت يف كل واحدة منهاِ  ] ١٥١:األنعام[ا ربكُم علَيكُم أَلَّا تشرِكُوا بِه شيئً
، ] ١٥٢:األنعام[، ذَلكُم وصاكُم بِه لَعلَّكُم تذَكَّرونَ ] ١٥١:األنعام[ذَلكُم وصاكُم بِه لَعلَّكُم تعقلُونَ 
فالصحابة فهموا أن وصية النيب صلى اهللا عليه وسلم . ] ١٥٣:األنعام[ذَلكُم وصاكُم بِه لَعلَّكُم تتقُونَ 

  ليست هي وصية بوالية وال خبالفة، ولكنها وصية بديانة وبأمانة وحنو ذلك، وليس فيها إشارة إىل خالفة

)٤/٣٨(  



  

ادعي أباك : (علي وال غري ذلك، بل قد تقدم يف حديث عائشة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال هلا
فهذا دليل على أنه لو كتب لوىل أبا ) يأىب اهللا واملسلمون إال أبا بكر : ما كتاباً، مث قالوأخاك أكتب هل

بكر اخلالفة، فكيف يزعمون أن عمر هو الذي حال بني علي وبني اخلالفة، فيوجهوا الطعن عليه؟ وهلم 
يذيعونه فيما مطاعن عليه كثرية ال حتصى، وينشروا يف كتبهم، وكذلك جيعلوا يف خطبهم، وفيما 

. بينهم، ويرمونه بالفظائع والعظائم، واهللا حسبهم، ولكن ذلك ال يضره، بل يكتب أجره عند اهللا وافياً
فنعتقد أنه رضي اهللا عنه خليفة األمة بعد أيب بكر ، وأن له الفضل وله امليزة، فهو أفضل األمة بعد أيب 

  .ء الراشدين رضي اهللا عنهم وأرضاهمبكر ، وهو خليفة األمة بعد أيب بكر ، وهو أحد اخللفا
  ]٨٦[شرح العقيدة الطحاوية 

عثمان ذو النورين هو ثالث اخللفاء الراشدين، وقد ويل اخلالفة بعد عمر رضي اهللا عنه الذي جعل األمر 
  .من بعده شورى يف ستة منهم عثمان، وفضائل عثمان كثرية، ومناقبه عظيمة

   اخلالفةترتيب اخللفاء يف الفضل كترتيبهم يف
…  

)٤/٣٩(  

  

مسألة ترتيبهم يف اخلالفة، فإمجاع األمة اإلسالمية : املسألة األوىل: للعلماء يف اخللفاء الراشدين مسألتان
خالفاً للرافضة على أن اخلليفة بعد النيب صلى اهللا عليه وسلم هو أبو بكر ، مث اخلليفة بعد أيب بكر هو 

 اخلليفة بعد عثمان هو علي، وهؤالء هم اخللفاء الراشدون، عمر ، مث اخلليفة بعد عمر هو عثمان، مث
اتفق أهل السنة على أم اخللفاء على هذا . ومن طعن يف خالفة أحد منهم فهو أضل من محار أهله

الترتيب، إال أن الرافضة زعموا أن أبا بكر مغتصب للخالفة وكذلك عمر و عثمان ، وأم ليسوا 
ة وال اخلالفة، بل زادوا أن كفروهم وشتموهم، وأخرجوهم من اإلسالم، خلفاء، وال يستحقون الوالي

 على عقيدة -واحلمد هللا-وجعلوهم منافقني، وطبقوا عليهم اآليات اليت يف املنافقني، ولكن أهل السنة 
مسألة ترتيبهم يف الفضل، وقد تواتر عن : املسألة الثانية. موحدة يف االعتراف خبالفة اخللفاء الراشدين

أفضل األمة بعد نبيها أبو بكر ، مث بعد أيب بكر :  أنه قال-الذي تغلو فيه الرافضة-لي رضي اهللا عنه ع
أفضل : عمر ومل خيتلف الصحابة يف تفضيل أيب بكر مث عمر، ومل خيتلف أهل السنة يف ذلك، فيقولون

كنا : رضي اهللا عنه قالاألمة بعد نبيها أبو بكر مث عمر ، ويروون ذلك مسنداً، فعن عبد اهللا بن عمر 
أبو بكر ، مث عمر ، مث عثمان ، فيبلغ ذلك النيب صلى اهللا : نقول ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حي

يعترف ذا الترتيب، وقد رجح أكثر أهل السنة أن ترتيبهم يف الفضل : عليه وسلم فال ينكره، أي



ي وعثمان ، فقوم قدموا عثمان ، وهو القول كترتيبهم يف اخلالفة، ولكن وقع خالف يف الترجيح بني عل
-هل يقدم علي على عثمان أو يقدم علي على عثمان : الصحيح، وقوم قدموا علياً ، وهذه املسألة وهي

 مسألة اجتهادية، ال يضلل من قدم علياً ، وال يضلل من قدم عثمان ، وأما تقدمي -يف الفضل: يعين
وقد . من قدم عليهما أحداً من الصحابة أو من غري الصحابةالشيخني فال خالف يف تقدميهما، ويضلل 

  عرفنا خالفة أيب بكر وخالفة

)٤/٤٠(  

  

، وهذه ) اقتدوا باللذين من بعدي أيب بكر وعمر: (عمر ، وأا منصوصة؛ لقوله صلى اهللا عليه وسلم
 أيب بكر إىل عمر إشارة واضحة إىل أما اللذان يليان اخلالفة بعده، والواقع وقع كذلك، ولعل عهد

كان اعتماداً على هذا احلديث، أو اعتماداً على األهلية والكفاءة، وقد وافقه الصحابة على هذا التقدمي؛ 
وذلك ألهلية عمر، ولكفاءته، وملا رأوا فيه من زهد يف الدنيا، وتقشف، وعبادة هللا تعاىل واجتهاد، وملا 

 ومتانة وإدراك وفهم قوي، فكان أهالً هلذه رأوا فيه من حنكة وحذق، ومن حزم وقوة، ومن عقل
اخلالفة، وقد ظهر أثر هذه الصفات بعد أن توىل اخلالفة اليت امتدت عشر سنني، وكلها كانت جهاداً، 
جياهد بنفسه، فقد خرج إىل الشام مرتني، وجياهد بآرائه ونظره، وجيهز جيوشه، ويرسل إليهم التعليمات 

 فيصربوا، ويوجههم توجيهات سديدة، وكان من آثارها أن انتشر فيعملون ا، وحيثهم على الصرب
اإلسالم، وانتصر املسلمون انتصاراً عدمي النظري، ومكّن اهللا للمسلمني، ونصرهم وأيدهم وقواهم، وظهر 

وكان من آثارها أن انتشر العلم؛ وذلك ألنه رضي اهللا عنه كان من أوعية . أمر اهللا، ولو كره الكافرون
لته، وأرسل الدعاة إىل البالد اليت أسست يف زمانه، واليت فتحت، وأرسل املعلمني، وأخذ العلم ومح

يراسلهم ويكاتبهم، وعني القضاة واملرشدين؛ وكل ذلك ألجل أن يظهر دين اهللا، وأن ينتصر املسلمون 
  ]. ......٣٣:التوبة[كُونَ ليظْهِره علَى الدينِ كُلِّه ولَو كَرِه الْمشرِ: على أعدائهم، وصدق اهللا

  عثمان رضي اهللا عنه
…  

)٤/٤١(  

  

ولنثبت اخلالفة بعد عمر لعثمان رضي : أي: مث لعثمان رضي اهللا عنه: [قال الشارح رمحنا اهللا تعاىل وإياه
اهللا عنهما، وقد ساق البخاري رمحه اهللا قصة قتل عمر رضي اهللا عنه، وأمر الشورى واملبايعة لعثمان يف 

رأيت عمر بن اخلطاب : عن عمرو بن ميمون قال:  فأحببت أن أسردها كما رواها بسندهصحيحه،



كيف : رضي اهللا عنه قبل أن يصاب بأيام باملدينة، ووقف على حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف فقال
فيها كبري محلناها أمراً هي له مطيقة، ما : فعلتما؟ أختافان أن تكونا قد محلتما األرض ما ال تطيق؟ قاال

لئن سلمين اهللا ألدعن : ال، فقال عمر : انظرا أن تكونا محلتما األرض ما ال تطيق؟ قاال: فضل، قال
إين لقائم : فما أتت عليه إال رابعة حىت أصيب، قال: أرامل العراق ال حيتجن إىل رجل بعدي أبداً، قال 

استووا، حىت إذا مل ير : بني الصفني قالما بيين وبينه إال عبد اهللا بن عباس غداة أصيب، وكان إذا مر 
فيهم خلالً تقدم فكرب، ورمبا قرأ سورة يوسف أو النحل أو حنو ذلك يف الركعة األوىل حىت جيتمع 

قتلين أو أكلين الكلب حني طعنه، فطار العلج بسكني ذات : الناس، فما هو إال أن كرب فسمعته يقول
 طعنه، حىت طعن ثالثة عشر رجالً، مات منهم سبعة، فلما رأى طرفني ال مير على أحد مييناً ومشاالً إال

ذلك رجل من املسلمني طرح عليه برنساً، فلما ظن العلج أنه مأخوذ حنر نفسه، وتناول عمر يد عبد 
الرمحن بن عوف فقدمه، فأما ما يلي عمر ، فقد رأى الذي أرى، وأما نواحي املسجد فإم ال يدرون 

فصلى م عبد الرمحن صالة خفيفة، فلما ! سبحان اهللا:  عمر ، وهم يقولونغري أم قد فقدوا صوت
: الصنع؟ قال: غالم املغرية ، قال: يا ابن عباس انظر من قتلين؟ فجال ساعة مث جاء فقال: انصرفوا قال
، قد لقد أمرت به معروفاً، احلمد هللا الذي مل جيعل منييت بيد رجل يدعي اإلسالم! قاتله اهللا: نعم، قال 

-إن شئت فعلت؟ : كنت أنت وأبوك حتبان أن تكثرا العلوج باملدينة، وكان العباس أكثرهم رقيقاً، قال
   قال-إن شئت قتلنا؟: أي

)٤/٤٢(  

  

كذبت بعدما تكلموا بلسانكم، وصلوا قبلتكم، وحجوا حجكم؟ فاحتمل إىل بيته، فانطلقنا معه، : 
أخاف عليه، فأيت : ال بأس عليه، وقائل يقول: ل يقولوكأن الناس مل تصبهم مصيبة قبل يومئذ، فقائ

بنبيذ فشربه فخرج من جرحه، مث أتى بلنب فشربه فخرج من جرحه، فعلموا أنه ميت، فدخلنا عليه، 
 ببشرى اهللا لك -يا أمري املؤمنني-أبشر : وجاء الناس فجعلوا يثنون عليه، وجاء رجل شاب فقال

م، وقدم يف اإلسالم ما قد علمت، مث وليت فعدلت، مث شهادة، بصحبة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل
ردوا علي الغالم، : وددت أن ذلك كفافاً ال علي وال يل، فلما أدبر إذا إزاره ميس األرض، قال: فقال
يا عبد اهللا بن عمر انظر ما علي من . ارفع ثوبك، فإنه أنقى لثوبك، وأتقى لربك! يا ابن أخي: قال

إن وفَّى له مال آل عمر فأده من أمواهلم، وإال : فوجدوه ستة ومثانني ألفاً أو حنوه، قالالدين؟ فحسبوه 
فسل يف بين عدي بن كعب، فإن مل تف أمواهلم، فسل يف قريش، وال تعدهم إىل غريهم، فأد عين هذا 

أمري : قليقرأ عليك عمر السالم، وال ت: املال، وانطلق إىل عائشة أم املؤمنني رضي اهللا عنها فقل
فسلم . يستأذن عمر بن اخلطاب أن يدفن مع صاحبيه: املؤمنني؛ فإين لست اليوم للمؤمنني أمرياً، وقل



يقرأ عليك عمر بن اخلطاب السالم، ويستأذن أن : واستأذن مث دخل عليها، فوجدها قاعدة تبكي، فقال
هذا عبد : ي، فلما أقبل قيلكنت أريده لنفسي، وألوثرنه به اليوم على نفس: يدفن مع صاحبيه، فقالت
يا أمري -الذي حتب : ما لديك؟ قال: ارفعوين، فأسنده رجل إليه، قال: اهللا بن عمر قد جاء، قال 

احلمد هللا، ما كان شيء أهم إيل من ذلك، فإذا أنا قضيت فامحلوين، مث سلم، :  أذنت، قال-املؤمنني
وجاءت . إن ردتين فردوين إىل مقابر املسلمنيفإن أذنت يل فأدخلوين، و. يستأذن عمر بن اخلطاب: فقل

أم املؤمنني حفصة والنساء تسري معها، فلما رأيناها قمنا، فوجلت عليه، فبكت عنده ساعة، واستأذن 
  أوص: الرجال فوجلت داخالً، فسمعنا بكاءها من الداخل، فقالوا

)٤/٤٣(  

  

ؤالء النفر أو الرهط الذين تويف رسول اهللا ما أجد أحق ذا األمر من ه: استخلف قال! يا أمري املؤمنني
: صلى اهللا عليه وسلم وهو عنهم راض، فسمى علياً وعثمان والزبري وطلحة وسعداً وعبد الرمحن ، قال

 فإن أصابت اإلمارة سعداً فهو -كهيئة التعزية له-يشهدكم عبد اهللا بن عمر ، وليس له من األمر شيء 
أوصي اخلليفة من بعدي : ر، فإين مل أعزله من عجز وال خيانة، وقالذاك، وإال فليستعن به أيكم من أم

باملهاجرين األولني أن يعرف هلم حقهم، وحيفظ هلم حرمتهم، وأوصيه باألنصار خرياً الذين تبوءوا الدار 
واإلميان من قبلهم، أن يقبل من حمسنهم، وأن يعفي عن مسيئهم، وأوصيه بأهل األمصار خرياًً، فإم 

لإلسالم، وجباة األموال، وغيظ العدو، وأال يؤخذ منهم إال فضلهم عن رضاهم، وأوصيه ردء 
باألعراب خرياً، فإم أصل العرب، ومادة اإلسالم، أن يؤخذ من حواشي أمواهلم ويرد على فقرائهم، 

فلما . قتهموأوصيه بذمة اهللا وذمة رسوله أن يويف هلم بعهدهم، وأن يقاتل من ورائهم، وال يكلفوا إال طا
أدخلوه، : يستأذن عمر بن اخلطاب، قالت: قبض خرجنا به فانطلقنا منشي فسلم عبد اهللا بن عمر قال

اجعلوا : فأدخل فوضع هنالك مع صاحبيه، فلما فرغ من دفنه اجتمع هؤالء الرهط، فقال عبد الرمحن 
قد جعلت أمري إىل  : قد جعلت أمري إىل علي ، فقال طلحة: أمركم إىل ثالثة منكم، قال الزبري 

أيكما تربأ من هذا : قد جعلت أمري إىل عبد الرمحن بن عوف ، فقال عبد الرمحن: عثمان ، وقال سعد 
األمر فنجعله إليه، واهللا عليه واإلسالم لينظرن أفضلهم إىل نفسه؟ فأسكت الشيخان، فقال عبد الرمحن 

لك قرابة من رسول : نعم، فأخذ بيد أحدمها فقال: أفتجعلونه إيلّ، واهللا علي أال آلو عن أفضلكم؟ قاال: 
اهللا صلى اهللا عليه وسلم، والقدم يف اإلسالم ما قد علمت، فاهللا عليك لئن أمرتك لتعدلن، ولئن أمرت 

ارفع يدك يا عثمان : عثمان لتسمعن ولتطيعن، مث خال باآلخر، فقال له مثل ذلك، فلما أخذ امليثاق، قال
  ، ووجلفبايعه، فبايع له علي 

)٤/٤٤(  



  

وعن محيد بن عبد الرمحن أن املسور بن خمرمة أخربه أن الرهط الذين والهم عمر . أهل الدار فبايعوه
لست بالذي أنافسكم عن هذه اإلمرة، ولكنكم إن شئتم : اجتمعوا فتشاوروا، قال هلم عبد الرمحن 

محن أمرهم، مال الناس على عبد اخترت لكم منكم؟ فجعلوا ذلك إىل عبد الرمحن ، فلما ولوا عبد الر
الرمحن ، حىت ما أرى أحداً من الناس يتبع أولئك الرهط، وال يطأ عقبه، ومال الناس على عبد الرمحن 

يشاورونه تلك الليايل، حىت إذا كانت تلك الليلة اليت أصبحنا فيها فبايعنا عثمان ، قال املسور بن خمرمة 
أراك نائماً؟ فواهللا ما : ، فضرب الباب حىت استيقظت، فقالطرقين عبد الرمحن بعد هجع من الليل: 

: اكتحلت هذه الثالث بكبري نوم، انطلق فادع يل الزبري وسعداً ، فدعوما له فشاورمها، مث دعاين فقال
ادع يل علياً ، فدعوته فناجاه حىت أار الليل، مث قام علي من عنده وهو على طمع، وقد كان عبد 

ادع يل عثمان ، فدعوته، فناجاه حىت فرق بينهما املؤذن بالصبح، : علي شيئاً، مث قالالرمحن خيشى من 
فلما صلى الناس الصبح، واجتمع أولئك الرهط عند املنرب، فأرسل إىل من كان حاضراً من املهاجرين 

بد واألنصار، وأرسل إىل أمراء األجناد، وكانوا وافوا تلك احلجة مع عمر ، فلما اجتمعوا تشهد ع
إين قد نظرت يف أمر الناس، فلم أرهم يعدلون بعثمان ، فال جتعلن ! يا علي : أما بعد: الرمحن ، مث قال

أبايعك على سنة اهللا ورسوله صلى اهللا عليه وسلم واخلليفتني من : على نفسك سبيالً، فقال لعثمان 
ومن . اء األجناد واملسلمونبعده، فبايعه عبد الرمحن ، وبايعه الناس، واملهاجرون، واألنصار، وأمر

كونه خنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على ابنتيه، ويف صحيح : فضائل عثمان رضي اهللا عنه اخلاصة
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مضطجعاً يف بيته كاشفاً عن فخذيه أو : (مسلم عن عائشة قالت

ل فتحدث، مث استأذن عمر فأذن له وهو كذلك ساقيه، فاستأذن أبو بكر ، فأذن له وهو على تلك احلا
  فتحدث، مث استأذن عثمان فجلس رسول اهللا

)٤/٤٥(  

  

دخل أبو بكر فلم تش : صلى اهللا عليه وسلم وسوى ثيابه، فدخل فتحدث، فلما خرج قالت عائشة 
أال : له ومل تباله، مث دخل عمر فلم تش ومل تباله، مث دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك؟ فقال

ملا كان يوم بيعة الرضوان، وأن عثمان رضي : (ويف الصحيحني) . أستحي من رجل تستحي منه املالئكة
اهللا عنه كان قد بعثه النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل مكة، وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إىل 

: ضرب ا على يده، فقالهذه يد عثمان ، ف: مكة، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بيده اليمىن
  ......هذه



  عدل عمر رضي اهللا عنه وحرصه على ما ينفع املسلمني
…  

)٤/٤٦(  

  

يف آخر حياة عمر رضي اهللا عنه كان يتفقد أحوال أهل البالد اليت أسست يف زمانه يف العراق ويف 
 أن األرض الشام ويف غريها، وملا فتحت تلك البالد، وكان فيها أرض زراعية؛ رأى من املصلحة

الزراعية تبقى موقوفة وال تقسم بني املقاتلني، ولو كانوا هم الذين غنموها، بل تبقى وقفاً مورداً لبيت 
املال؛ وذلك ألنه استشعر أن املد سيتوقف، فإن مد بيت املال كان من مخس الغنائم ومن الفيء، ولكن 

توقف اجلهاد فيبقى بيت املال ليس له ما قد يتوقف هذا الفيء وهذه الغنائم يف وقت من األوقات، فقد ي
ميد به، فرأى أن تلك األرض اليت فتحت عنوة تكون وقفاً، فجعل األراضي الزراعية اليت يف العراق مع 

كثرا، واليت يف الشام، واليت يف مصر؛ كلها وقفاً، ليس هلا مالك معني، مث أمر بأن تؤجر على من 
ل، فأجروها بقدر ما تطيقه، وسأل عن هذا بعض أمرائه كحذيفة يزرعها، ويؤدي أجرا إىل بيت املا

: أي) لعلكما محلتما األرض ما ال تطيق؟: ( فقال-وكان هو ممن قدم من تلك البالد-رضي اهللا عنه 
أما : أجرمتاها بأجرة زائدة عن قدر املستطاع، وعما تطيقه، فذكرا أما محالها أمراً هي له مطيقة، يعين

ة مناسبة ليس فيها جور، وكان رضي اهللا عنه حيب أال يكون يف مملكته وال يف األمة أجراها بأجر
اإلسالمية من يناله ظلم أو ضيم، حىت ولو كان من الكفار؛ ألن أغلب الذين استأجروا تلك األراضي 

للزراعة واحلراثة غري مسلمني، ولكنهم عمال عارفون باستغالهلا، فخشي أم ظلموا ومحلوا ما ال 
يطيقون، مث التزم بأنه إذا مد اهللا يف حياته أن يفرق ماالً على املسلمني واملستضعفني يف أقطار األرض، 

جيعل هلم مدداً وجيعل هلم ماالً، وقد كان : وأال يترك أحداً ولو أرملة أو فقرياً حيتاج إىل أحد بعده، أي
، فدون ديواناً، وجعل فيه إعاشة سنويةً قد جعل رزقاً للصحابة ملا فتحت عليه البالد، وكثر وارد املال

لكل املسلمني من املهاجرين واألنصار وحنوهم من أهل املدينة وااهدين األولني، فأحب أيضاً أن يصل 
  ذلك إىل أهل البالد

)٤/٤٧(  

  

يف الشام، ومصر، والعراق، واليمن، وخراسان، وما أشبه ذلك، ولكن اخترمته املنية قبل : اإلسالمية
  . ...... فبعد أن قال هذه الكلمة اليت التزم فيها، ما أتى عليه إال أربع ليالٍ حىت قتلذلك،

  قصة مقتل عمر رضي اهللا عنه



…  
أبو لؤلؤة ، وهو جموسي غري مسلم، : الذي قتل عمر معروف مشهور، وهو غالم املغرية ، ويقال له

ا أجراً معلوماً، وقد اتفق مع املغرية على كان له صناعة، يعمل األرحاء، ويأخذ عليه: وكان صانعاً، يعين
اعمل للناس باألجرة، : أن يؤدي إىل املغرية كل يوم دراهم معدودة عن عمله، حيث قال له املغرية 

وأعطين كل يومٍ كذا وكذا درمهاً، فكأنه تثاقل تلك الضريبة اليت جعلها عليه املغرية، فجاء إىل عمر ، 
أنت رجل صناع، وبيدك صنعة : املغرية حىت خيفف عين، ولكنه قالأريد أن تشفع يل عند : وقال له

وسع عدله : تعمل فيها، وهذه األجرة اليت ضربت عليك خفيفة، وليست ثقيلة، فغضب على عمر وقال
ألصنعن لك رحى : أريد أن تصنع لنا رحى، فقال: األرض كلها إال أنا، ويف بعض الروايات أنه قال له

ق واملغرب، ففطن عمر أنه أراد أن يقتله، ولكنه مل يأخذ حذره، ويف بعض يتحدث ا أهل املشر
يتوعدين العلج، أو يريد قتلي، فلما عزم على قتله صنع سكيناً ذات رأسني حمددين، : الروايات أنه قال

وسقاها مساً، مث ملا قام عمر رضي اهللا عنه لصالة الصبح، وكان يسوي الصفوف قبل أن يكرب، وكان إذا 
رب أطال القراءة يف الركعة األوىل، حبيث إنه تارة يقرأ يف الركعة األوىل سورة يوسف أو سورة النحل، ك

وهي أكثر من نصف اجلزء، وقصده بذلك أن جيتمع الناس، وأن يدركوا الركعة األوىل، ولكنه ساعة ما 
ب أو قتلين الكلب، ويعين أكلين الكل: كرب، ومل يبتدئ بعد بالقراءة، إذا هو يلتفت إىل من يليه ويقول

بذلك هذا العلج الذي قتله، وقد طعنه ثالثة طعنات يف بطنه قطع ا أمعاءه، وبعد ذلك قام العلج يف 
الناس يطعن فيهم، فطعن ثالثة عشر من املصلني، مات منهم سبعة، ورآه بعض املصلني وهو جيول فيهم، 

  فألقى عليه

)٤/٤٨(  

  

رض، ووطئ على ذلك الربنس، فعلم العجل أنه مقتول فقتل نفسه، برنساً وضمه به، ووضعه على األ
وملا طعن عمر رضي اهللا عنه اجتذب عبد الرمحن فصلى م صالة خفيفة، وكان الناس الذين حوله قد 

قتلين أو أكلين الكلب، وأما أهل الصفوف البعيدة وأطراف الصفوف : فطنوا أنه طعن ملا مسعوا قوله
 حصل، لكنهم ملا فقدوا صوت عمر ، ومسعوا صوت عبد الرمحن ، أخذوا يسبحون فإم مل يشعروا مبا

انظر من الذي : استنكاراً ملا حصل، وبعدما صلوا صالة خفيفة، سأل عمر رضي اهللا عنه ابن عباس 
. نعم: ، قال-الذي بيده صنعة: أي-الصنع؟ : غالم املغرية ، فقال: قتلين؟ فجال ساعة مث جاء وقال

. قد كنت وأبوك حتبان أن تكثر العلوج:  مشهور ذه الصنعة، مث قال خياطب ابن عباس أنه: يعين
الكفرة الذين هم مماليك، وكان العباس له مماليك كثريون، : والعلوج هم النصارى واوس، يعين

: يعين-إن شئت فعلنا؟ : وغالبهم ليسوا مبسلمني، ولكنهم أسلموا بعدما ملكوا، ولكن ابن عباس يقول



بعدما دخلوا بالدكم، وتكلموا بكالمكم، وصلوا إىل قبلتكم، وحجوا :  ولكن عمر يقول-قتلناهم
قد فعلوا كما تفعلون، وكان يكره أن يأيت هؤالء املماليك إىل هذه البالد وهم على : يعين. بيتكم

  . ......عادام السيئة
  جعل عمر األمر شورى من بعده

…  

)٤/٤٩(  

  

لصالة محل عمر رضي اهللا عنه وجرحه يسيل، وكأن الناس مل يصابوا مبصيبة قبل هذه بعد أن انتهوا من ا
املصيبة؛ وذلك ألا مصيبة عظيمة، وفاجعة كبرية، قتل أمري املؤمنني الذي هو املثل األعلى يف العدل ، 

ه خناف عليه من هذ: إنه ال بأس عليه، وإنه سوف يعيش، وآخرون يقولون: فلما محلوه قال بعضهم
 خرج من اجلرح، ولكنهم مل يتفطنوا له -والنبيذ هو عصري التمر-الطعنات املسمومة، فلما سقوه نبيذاً 

: واعتقدوه دماً، فلما سقوه لبناً خرج اللنب من اجلرح أبيض، فعلموا حينئذ أنه ميت، فقالوا له
ميت، فأشاروا عليه أن اختر من يكون بعدك خليفة، فقد نزل بك أمر اهللا، وعرفوا بأنه : استخلف، أي

إن أستخلف فقد استخلف من هو خري مين، : خيتار للمسلمني خليفة بعده، ولكنه رضي اهللا عنه قال
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، : أبا بكر ، وإن مل أستخلف فلم يستخلف من هو خري مين، يعين: يعين

حابة، تويف النيب صلى اهللا عليه وسلم فلم يعني خليفة بعينه، ولكنه جعل األمر شورى يف ستة من الص
وهو عنهم راض؛ ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم قد شهد لعشرة من الصحابة باجلنة، ومنهم أبو عبيدة ، 
ولكنه مات يف خالفة عمر ، ومنهم سعيد بن زيد ، ولكنه قريب لعمر ، فهو ابن ابن عمه، فلم جيعله من 

، وبقي ستة، وهم عثمان وعلي وعبد الرمحن بن عوف والزبري بن أهل الشورى لقرابته؛ خمافة احملاباة
العوام وطلحة وسعد ، فهؤالء هم الستة الذين جعلهم مستشارين، وجعل اخلالفة شورى فيهم، وهم 

وملا عرف عمر رضي اهللا عنه أنه ميت أخذ يوصي اخلليفة . الذين يسمون أهل الشورى يف ذلك الوقت
يه باملهاجرين، ويوصيه باألنصار، ويوصيه بأهل القرى واملدن، ويوصيه يوص: من بعده ذه الوصايا

باألعراب، ويذكر ما لكلٍ منهم من املآثر، وما لكل منهم من اجلهاد، ويوصيه بالسري احلسن، وعادة 
الناصحني املخلصني الوصية ملن بعدهم باخلري، وصية دينية، يقصد منها السري على ج قومي، حىت تأمن 

   يف عهده، وحىت ال خياف من جوره، وحىت ال يكونالبالد

)٤/٥٠(  

  



أنه جاءه : ومسعنا. عليه اختالف وال خروج، وال من ينكر عليه، وقد عمل اخلليفة بعده ذه الوصايا
ذلك الغالم الذي كان مسبالً إزاره فشهد له باخلري، ولكن عمر ملا رأى إزاره يصل إىل األرض نصحه، 

إنه أتقى للرب، : ال، ولو كان يف مرض املوت، فنصحه بأن يرفع إزاره، وقال لهولو كان يف تلك احل
ومسعنا . وأنقى للثوب، فهكذا كانت عادته رضي اهللا عنه حيب للمسلمني اخلري، وال يدخر عنهم وسعاً

كذلك قصة استئذانه أن يدفن مع صاحبيه النيب صلى اهللا عليه وسلم وأيب بكر ، فاستأذن من أمنا 
 ؛ ألن البيت مسكنها، وقد كانت حتب أن تكون يف ذلك املكان مع زوجها وأبيها، ولكنها آثرت عائشة

عمر رضي اهللا عنه ملا جاءها اخلرب بأنه قد طعن، فبقيت تبكي يف بيتها، وملا دخلوا عليها وهي باكية، 
 بنا قول علي وقد مر. وذكروا هلا ذلك لبت طلبه، ووافقت على ذلك، فدفن رضي اهللا عنه مع صاحبيه

جئت أنا : (كنت كثرياً ما أمسع النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول: رضي اهللا عنه ملا دفن عمر مع أيب بكر
أنه كان يقرن بينهما : يعين) وأبو بكر وعمر ، وذهبت أنا وأبو بكر وعمر ، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر

 حديث أيب موسى املشهور الذي فيه أنه دائماً، فكان ذلك دليالً على أما سيقربان معه، وكذلك يف
ملا كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يف بستان، . ألكونن بواب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اليوم: قال

فجاء أبو بكر والنيب صلى اهللا عليه وسلم قد جلس على قُف البئر، وكشف عن ساقيه، ودىل قدميه 
ذلك، مث جلس عن ميينه يف ذلك اجلانب، مث جاء عمر رضي اهللا على شفري البئر، فدخل أبو بكر وهو ك

عنه، فجلس عن يساره، وامتأل طرف البئر، مث ملا جاء عثمان وجدهم الثالثة قد صفوا يف أحد جوانب 
فأولت ذلك قبورهم، النيب : البئر، فقابلهم يف جانب آخر، ودىل قدميه مثلهم مقابالً هلم، يقول الراوي 

وسلم وأبو بكر وعمر جعلت قبورهم متجاورة، وعثمان جعل قربه وحده، وقد حقق اهللا صلى اهللا عليه 
  تعاىل لعمر رضي اهللا عنه ما متناه؛ وألجل

)٤/٥١(  

  

مرتلتهما من النيب صلى اهللا عليه وسلم يف احلياة كمرتلتهما : ذلك يقول بعض العلماء يف أيب بكر وعمر 
صاحبيه يف حياته، ال يسافر إال ومها وزيراه دائماً كانا معه، فقرما منه بعد املمات، فإما كانا قرينيه و

ومسعنا أن هؤالء الستة الذين اختارهم عمر . اهللا به بعد موما، فأصبحا قرينني له يف حياته وبعد مماته
 رضي اهللا عنه، وجعل األمر فيهم، اجتمعوا وجعل كل منهم أمره إىل واحد، فجعل الزبري أمره إىل علي

عبد الرمحن : ، وجعل سعد أمره إىل عبد الرمحن ، وجعل طلحة أمره إىل عثمان ، فأصبح األمر إىل ثالثة
بن عوف وعثمان بن عفان وعلي بن أيب طالب ، وكأن عبد الرمحن هو الذي اهتم ذا األمر، واشتد 

 ليالٍ ال يهنأ بالنوم، ال عليه أن ميضي وقت ومل يتم للمسلمني اختيار خليفة هلم يقوم بأمرهم، فبقي ثالث
ينام إال قليالً؛ من شدة اهتمامه بأمر املسلمني، وكلما جاء أو جلس مع واحد منهم أخذ يناجيه، ويتكلم 



معه، ويأخذ عليه العهد وامليثاق إذا مت له األمر أن يسري سرية حسنة، وأن يتبع سرية اخلليفتني قبله، حىت 
لون إىل عثمان ، وأن عثمان له جتربة، وله مكانة، وله أهلية، فأمره توثق منهما بذلك، فرأى أن الناس ميي

: أن يبسط يده للمبايعة، فبايعه عبد الرمحن وبايعه علي ، ومتت البيعة، ومل ينقل أن علياً توقف، وال قال
عليه أنا أحق ا منه، أو أنا ابن عم النيب صلى اهللا عليه وسلم أو حنو ذلك، بل وافق على ذلك مبا أُخذ 

  .من العهد، وال شك أن ذلك دليل على أنه رضي اهللا عنه مل يكن خمالفاً ملا حصل، بل موافقاً له
  فضائل عثمان رضي اهللا عنه

…  

)٤/٥٢(  

  

متت اخلالفة لعثمان رضي اهللا عنه، وسار يف الناس سرية حسنة، وبقي خليفة اثنيت عشرة سنة إىل أن قتل 
: له فضائل كثرية، ولو مل يكن من فضائله إال أنه هاجر اهلجرتنيو. سنة مخس وثالثني رضي اهللا عنه

ذو النورين؛ ألنه تزوج : ومن فضائله أنه يقال له. هاجر أوالً إىل احلبشة، مث هاجر بعد ذلك إىل املدينة
أوالً رقية بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، مث ماتت سنة اثنتني من اهلجرة زمن وقعة بدر، مث زوجه 

نيب صلى اهللا عليه وسلم ابنته الثانية أم كلثوم ، ولكنها أيضاً ماتت يف آخر حياة النيب صلى اهللا عليه ال
ال أحد : ذو النورين ، ويقال: ؛ ولذلك قيل له)لو كان لنا بنت ثالثة لزوجناها عثمان: (وسلم، وقال

 فقلت جماوباً من بايع املختار عنه قالوا فثالثهم: تزوج بنيت نيب إال عثمان ؛ ولذلك يقول فيه الكلوذاين 
باليد صهر النيب على ابنتيه ومن حوى فضلني فضل تالوة وجد أعين ابن عفان الشهيد ومن دعي يف 
الناس ذو النورين صهر حممد ثبت أنه صلى اهللا عليه وسلم ملا نزل يف احلديبية، وصده املشركون عن 

عمر إىل قريش، ولكن عمر خاف منهم؛ لكرامته دخول احلرم، وعن إكمال عمرته؛ أراد أن يبعث 
وقوته، فأشار إليه أن يبعث عثمان ؛ لكونه ذا قرابة منهم، فأبو سفيان قريبه، وهو سيد فيهم، فوقع 

ال أطوف والنيب صلى : منكنك أن تطوف بالبيت، فقال: االختيار عليه، فبعثه، وملا بعثه قالوا له أهل مكة
جاء خرب كاذب بأن عثمان قتل، فعند ذلك فزع النيب صلى اهللا عليه وسلم اهللا عليه وسلم مل يطف، مث 

، فبايعه الصحابة البيعة اليت تسمى بيعة الرضوان، وملا متت وجاء اخلرب بأن عثمان حي، ) بايعوين: (وقال
ان هذه بيعة عثم: أي) هذه لعثمان: (أخذ النيب صلى اهللا عليه وسلم بيده اليمىن على يده اليسرى، وقال

إنه من أهل البيعة وإن مل يكن حضرها، بل البيعة ما : ، فكأنه بايع عن عثمان بنفسه؛ فلذلك يقال
. وال شك أن تزوجه ببنيت النيب صلى اهللا عليه وسلم مزية وأي مزية، وفضيلة كبرية. حصلت إال بسببه

  وعثمان

)٤/٥٣(  



  

رقية قبل نزول الوحي مبدة، وكانت رقية رضي اهللا عنه كان من أوائل الذين أسلموا؛ وذلك ألنه تزوج 
قد خطبها أحد أبناء أعمامها أيب هلب ، ولكن كرهته وكرهه النيب صلى اهللا عليه وسلم قبل نزول 

الوحي، مث خطبها عثمان وتزوج ا؛ ملا رؤي منه من األهلية، ورزق منها أوالداً، وهاجر ا، وملا نزل 
كان عثمان صهراً للنيب عليه الصالة والسالم، وكان قد عرف الوحي على النيب صلى اهللا عليه وسلم 

صدقه، وعرف أهليته، فلم يتوقف أن أسلم، فهو من أوائل من أسلم، ومل يسلم لكونه صهراً للنيب صلى 
اهللا عليه وسلم، فإن أبا العاص بن الربيع زوج زينب صهر للنيب صلى اهللا عليه وسلم، ومع ذلك مل 

 أسلمت، -وهي بنت النيب صلى اهللا عليه وسلم-، بل متسك بدينه، مع أن زوجته يسلم إال يف سنة مثان
لكن عثمان أسلم؛ لكونه اقتنع بصحة النبوة، وألهلية النيب صلى اهللا عليه وسلم للنبوة، فأسلم وهاجر 

  .... ...اهلجرتني كما عرفنا، وله فضائل كثرية رضي اهللا عنه، استحق ا أن يكون خليفة على املسلمني
…  

  ]٨٧[شرح العقيدة الطحاوية 
علي رضي اهللا عنه رابع اخللفاء الراشدين، وهو من أكثر الصحابة فضائل ومناقب، ولذلك كان حبه من 

اإلميان، وبغضه من النفاق كما صحت بذلك األحاديث، ودعوى الرافضة يف علي خرافة كدعوى 
  .النصارى يف عيسى

  عقيدة أهل السنة يف الصحابة
…  

)٤/٥٤(  

  

حنمد اهللا أن جعلنا من أهل السنة واجلماعة الذين يعتقدون ما جاء عن اهللا، ويتقبلون ما جاء يف كتاب 
اهللا، الذين هداهم اهللا وسددهم وأرشدهم، والذين يتمسكون بالنصوص وباألدلة، ويعملون بالكتاب 

وال شك أن من . احملدثاتوالسنة، ويكون مرجعهم إىل األدلة القوية، الذين نزهوا معتقدهم عن البدع و
أشد البدع الطعن يف نقلة السنة ومحلتها من الصحابة؛ وذلك ألم الواسطة بني األمة وبني نبيها، وهم 

الذين حتملوا السنة والشريعة اإلسالمية، وبلغوها ملن بعدهم، ومل يكتموا منها شيئاً، ومل يغريوا ومل يبدلوا، 
م على األمة كبري، وإحسام إليها عظيم، وألجل ذلك اتفقت األمة ومل يزيدوا ومل ينقصوا؛ فلهذا ففضله

من أهل السنة على تزكيتهم وتعديلهم، وعلى إنكار قول من طعن أو بدع أو شنع فيهم، واتفق أهل 
السنة على أن الصحابة كلهم عدول، ويكفي يف تعديل الراوي أن يكون من الصحابة، فإذا روي 

 ولو كان جمهوالً قبلت روايته، وذلك دليل على أم عرفوا مكانة حديث وثبت أن راويه صحايب



ال : والصحابة يتفاوتون يف الفضل، وقد ذكر اهللا تعاىل شيئاً من تفاوم بقوله تعاىل. الصحابة وعدالتهم
ةً مجرد ظَمأَع كلَئلَ أُوقَاتحِ ولِ الْفَتقَب نم فَقأَن نم كُمنوِي متسا يكُللُوا وقَاتو دعب نفَقُوا مأَن ينالَّذ ن

، فأخرب أن املتقدمني منهم الذين أنفقوا وقاتلوا قبل الفتح أفضل من ]١٠:احلديد[وعد اللَّه الْحسنى 
 اللَّه وكُلا وعد: (الذين مل يسلموا ومل ينفقوا ومل يقاتلوا إال بعد الفتح، ولكن وعدهم مجيعاً باحلسىن

وكُلا وعد اللَّه (الثواب احلسن واجلنة، واجلزاء األوىف عند اهللا، وهذا ثناء كبري : أي) الْحسنى
، ومن يدرك هذه الفضيلة؟ ومع كل هذا الثناء عليهم تسلط عليهم األعداء من الرافضة، )الْحسنى

وأشرفهم، وهم اخللفاء الراشدون، وسددوا سهام الطعن حنوهم، بل سلطوها على خيارهم وأفاضلهم 
  وقد تقدم شيء من سرية أيب بكر و عمر

)٤/٥٥(  

  

و عثمان رضي اهللا عنهم، وال شك أم هم اخللفاء الراشدون الذين ذكرهم النيب صلى اهللا عليه وسلم 
الذين ، فإن أول من يدخل فيه خلفاؤه ) عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني من بعدي: (بقوله

تولوا األمر من بعده، فأول من توىل بعده أبو بكر مث عمر مث عثمان مث علي ، وهؤالء هم اخللفاء 
الراشدون الذين أوصى النيب عليه الصالة والسالم باتباعهم، والسري على منهاجهم، وهم ممن شهد هلم 

 اجلنة، وعلي يف اجلنة، وطلحة أبو بكر يف اجلنة، وعمر يف اجلنة، وعثمان يف: (باجلنة شهادة عظيمة فقال
بن عبيد اهللا يف اجلنة، وسعد بن أيب وقاص يف اجلنة، وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل يف اجلنة، والزبري 

، فهؤالء هم ) بن العوام يف اجلنة، وأبو عبيدة عامر بن اجلراح يف اجلنة، وعبد الرمحن بن عوف يف اجلنة
يث أيب موسى ملا كان بواب النيب صلى اهللا عليه وسلم يف القصة ويف حد. العشرة املشهود هلم باجلنة

: فجاء إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال! على رسلك: فاستأذن أبو بكر ، فقلت: اليت مرت بنا يقول
ائذن له وبشره باجلنة، فجاء وجلس إىل جنب النيب صلى اهللا عليه وسلم، : (هذا أبو بكر يستأذن، فقال

ائذن له وبشره باجلنة على بلوى : ائذن له وبشره باجلنة، مث جاء عثمان ، فقال:  فقالمث جاء عمر
فبشره باجلنة، ولكن أخربه ببلوى، وهذه البلوى هي ما حصل عليه من الثوار الذين ثاروا عليه، ) تصيبه

  . ......وحاولوا خلعه، إىل أن انتهى األمر بقتله رضي اهللا عنه
  نهمناقب عثمان رضي اهللا ع

…  

)٤/٥٦(  

  



عثمان أحد اخللفاء الراشدين، وقد امتدت خالفته اثين عشر سنة، واتفق على خالفته الصحابة، ومل يشذ 
منهم أحد، فصار هو ثالث اخللفاء الراشدين، وله فضائل ومزايا رضي اهللا عنه، ولو مل يكن منها إال أنه 

وماتت سنة اثنتني، مث زوجه ابنته الثانية أم صهر النيب صلى اهللا عليه وسلم، زوجه ابنته األوىل رقية 
؛ ومن مثّ عرف ) لو كان لنا ابنة ثالثة لزوجناها عثمان: (كلثوم وماتت أيضاً يف سنة مثان أو حنوها، وقال

: ابنيت النيب صلى اهللا عليه وسلم، وألجل ذلك مدحه الكلوذاين يف عقيدته بقوله: بذي النورين، أي
باً من بايع املختار عنه باليد صهر النيب على ابنتيه ومن حوى فضلني فضل تالوة قالوا فثالثهم فقلت جماو

أنه الذي مجع : وجد أعين ابن عفان الشهيد ومن دعي يف الناس ذو النورين صهر حممد ومن فضائله
القرآن بعدما افترق الناس فيه، وكادوا يقتتلون، فكتب القرآن ونسخه يف املصاحف، وأرسلها إىل 

س حىت يقتصروا عليها، فاتفقت األمة على االقتصار على هذا املصحف، ويسمى املصحف العثماين، النا
أنه كان طوال ليله يتهجد ويصلي، حىت ذكروا أنه كان : ومن فضائله رضي اهللا عنه. أو الرسم العثماين

ضحوا : ين مدحوهخيتم القرآن يف كل ليلة يف جده، وذلك دليل على اهتمامه بالعبادة، يقول بعض الذ
يقْطع الليل كله يف التسبيح ويف : بأمشط عنوان السجود به يقطِّع الليل تسبيحاً وقرآناً يقطِّع الليل يعين

وكان رضي اهللا عنه تستحي منه املالئكة كما يف احلديث الذي مر . القراءة، وعبر بالتسبيح عن الصالة
اً يف حجرته، وقد أبدى ركبتيه وساقيه، فدخل أبو بكر أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان مرة جالس: بنا

وهو على تلك احلال، مث دخل عمر وهو على تلك احلال، فلما دخل عثمان استوى جالساً، وستر 
أال أستحي من رجل تستحي : (ملاذا جلست بعدما كنت على تلك اهليئة؟ فقال: ركبتيه وساقيه، فقيل له

اً، ولو رأى النيب صلى اهللا عليه وسلم على تلك احلال لرجع ومل جيلس إنه كان حيي: ، قيل)منه املالئكة؟
  معه على تلك

)٤/٥٧(  

  

اهليئة؛ فألجل ذلك استوى النيب عليه الصالة والسالم جالساً، وال شك أنه رضي اهللا عنه كان من 
ى جبل أحد، أجالء الصحابة وسابقيهم، ويف احلديث املشهور أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان مرة عل

، وكان معه أبو بكر و عمر و )اسكن أحد، فما عليك إال نيب، أو صديق، أو شهيد: (فاهتز اجلبل فقال
عثمان ، فجعل أبا بكر صديقاً، و عمر و عثمان شهيدين، وحتقق ذلك، فإن كالً منهما قتل شهيداً، 

ل مظلوماً قيض اهللا له من ينصره، وهذه شهادة منه صلى اهللا عليه وسلم لعثمان بأنه من الشهداء، وملا قت
وال تقْتلُوا النفْس الَّتي حرم اللَّه إِلَّا بِالْحق ومن قُتلَ مظْلُوما : وقد استنبط ابن عباس من قول اهللا تعاىل

إن عثمان قتل : فقال] ٣٣:اإلسراء [فَقَد جعلْنا لوليه سلْطَانا فَال يسرِف في الْقَتلِ إِنه كَانَ منصورا
وبكل حال فال جمال .  منصورون- وهم معاوية ومن معه-مظلوماً، وإن أولياءه الذين يطالبون بدمه 



  . ......للطعن فيه، ومن طعن يف خالفته أو يف عدالته فقد طعن يف اإلسالم، ويف محلة اإلسالم
  علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه

…  

)٤/٥٨(  

  

ونثبت اخلالفة بعد عثمان : أي. مث لعلي بن أيب طالب رضي اهللا عنه: [ارح رمحنا اهللا تعاىل وإياهقال الش
لعلي رضي اهللا عنهما، ملا قتل عثمان وبايع الناس علياً ؛ صار إماماً حقاً واجب الطاعة، وهو اخلليفة يف 

 رسول اهللا صلى اهللا عليه قال: زمانه خالفة نبوة، كما دل عليه حديث سفينة املتقدم ذكره أنه قال
، وكانت خالفة أيب بكر الصديق سنتني ) خالفة النبوة ثالثون سنة، مث يؤيت اهللا ملكه من يشاء: (وسلم

وثالثة أشهر، وخالفة عمر عشر سنني ونصفاً، وخالفة عثمان اثنيت عشرة سنة، وخالفة علي بن أيب 
وأول ملوك املسلمني معاوية ، . سن ستة أشهرطالب رضي اهللا عنه أربع سنني وتسعة أشهر، وخالفة احل

وهو خري ملوك املسلمني، لكنه إمنا صار إماماً حقاً ملا فوض إليه احلسن بن علي رضي اهللا عنهما اخلالفة، 
فإن احلسن رضي اهللا عنه بايعه أهل العراق بعد موت أبيه، مث بعد ستة أشهر فوض األمر إىل معاوية ؛ 

إن ابين هذا سيد، وسيصلح اهللا به بني فئتني عظيمتني من : (لى اهللا عليه وسلمفظهر صدق قول النيب ص
فاخلالفة ثبتت ألمري املؤمنني علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه . ، والقصة معروفة يف موضعها) املسلمني

ه، بعد عثمان رضي اهللا عنه مببايعة الصحابة سوى معاوية مع أهل الشام، واحلق مع علي رضي اهللا عن
فإن عثمان رضي اهللا عنه ملا قتل كثر الكذب واالفتراء على عثمان ، وعلى من كان باملدينة من أكابر 
الصحابة كعلي و طلحة و الزبري ، وعظمت الشبهة عند من مل يعرف احلال، وقويت الشهوة يف نفوس 

به األكابر ظنون ذوي األهواء واألغراض ممن بعدت داره من أهل الشام، وحيمي اهللا عثمان أن يظن 
سوء، ويبلغه عنهم أخبار منها ما هو كذب، ومنها ما هو حمرف، ومنها ما مل يعرف وجهه، وانضم إىل 

ذلك أهواء أقوام حيبون العلو يف األرض، وكان يف عسكر علي رضي اهللا عنه من أولئك الطغاة اخلوارج 
من مل تقم عليه حجة مبا فعله، ومن يف قلبه الذين قتلوا عثمان من مل يعرف بعينه، ومن تنتصر له قبيلته، و

  نفاق مل يتمكن

)٤/٥٩(  

  

من إظهاره كله، ورأى طلحة و الزبري أنه إن مل ينتصر للشهيد املظلوم، ويقمع أهل الفساد والعدوان، 
وإال استوجبوا غضب اهللا وعقابه، فجرت فتنة اجلمل على غري اختيار من علي وال من طلحة و الزبري ، 



مث جرت فتنة صفني لرأي، وهو أن أهل الشام مل يعدل . ثارها املفسدون بغري اختيار السابقنيوإمنا أ
عليهم، أو ال يتمكن من العدل عليهم، وهم كافون حىت جيتمع أمر األمة، وأم خيافون طغيان من يف 

لذي جتب العسكر كما طغوا على الشهيد املظلوم، وعلي رضي اهللا عنه هو اخلليفة الراشد املهدي ا
طاعته، وجيب أن يكون الناس جمتمعني عليه، فاعتقد أن الطاعة واجلماعة الواجبتني عليهم حتصل بقتاهلم 

بطلب الواجب عليهم مبا اعتقد أنه حيصل به أداء الواجب، ومل يعتقد أن التأليف هلم كتأليف املؤلفة 
ا يسوغ، فحمله ما رآه من أن الدين قلوم على عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم واخلليفتني من بعده مم

إقامة احلد عليهم، ومنعهم من اإلثارة دون تأليفهم على القتال، وقعد عن القتال أكثر األكابر؛ ملا مسعوه 
من النصوص يف األمر بالقعود يف الفتنة، وملا رأوه من الفتنة اليت تربو مفسدا على مصلحتها، ونقول يف 

 اغْفر لَنا ولإِخوانِنا الَّذين سبقُونا بِاِإلميان وال تجعلْ في قُلُوبِنا غلا للَّذين آمنوا ربنا ربنا: اجلميع باحلسىن 
 يمحر ُءوفر كوالفنت اليت كانت يف أيامه قد صان اهللا عنها أيدينا، فنسأل اهللا أن ] ١٠:احلشر[إِن ،

ومن فضائل أمري املؤمنني علي بن أيب طالب رضي اهللا عنهما ما يف . كرمهيصون عنها ألسنتنا مبنه و
أنت : (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لعلي : الصحيحني عن سعد بن أيب وقاص رضي اهللا عنه قال

ألعطني الراية : (وقال صلى اهللا عليه وسلم يوم خيرب). مين مبرتلة هارون من موسى، إال أنه ال نيب بعدي
ادعوا يل علياً ، فأيت به أرمد، : فتطاولنا هلا، فقال : داً رجالً حيب اهللا ورسوله، وحيبه اهللا ورسوله، قال غ

  فبصق يف عينيه، ودفع

)٤/٦٠(  

  

ساَءكُم فَقُلْ تعالَوا ندع أَبناَءنا وأَبناَءكُم ونِساَءنا ونِ: ، ففتح اهللا عليه، وملا نزلت هذه اآلية) الراية إليه
 كُمفُسأَنا ونفُسأَندعا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم علياً و فاطمة و حسناً و ] ٦١:آل عمران[و

  )]. ......اللهم هؤالء أهلي: (حسيناً فقال
  فضائل علي رضي اهللا عنه

…  
نه اخلليفة اخلليفة الرابع هو علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه، وهو الذي تتواله الرافضة، وتدعي أ

إنه آلت إليه اخلالفة بعد قتل عثمان ، فإن : األول، وأن اخللفاء قبله مغتصبون، أما أهل السنة فيقولون
عثمان رضي اهللا عنه ام يف آخر خالفته باامات ال أساس هلا، وكان من ايتها أن ثار عليه ثوار كثري 

مر بقتله رضي اهللا عنه مظلوماً، وملا قتل مل من العراق ومن مصر، واجتمعوا، وحاصروه إىل أن آل األ
يكن هناك أوىل باخلالفة من علي ، فهو ابن عم النيب صلى اهللا عليه وسلم، وهو قريبه، وهو صهره زوج 

. ابنته، وهو أبو احلسنني سبطا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وله فضائل كثرية، حىت كان ال ينافس



الفه معاوية ومل يبايعه، واستقر معاوية يف الشام، وعلي يف العراق، كتب إليه وذكروا من فضائله أنه ملا خ
أخو أم املؤمنني اليت هي أم : معاوية كتاباً يذكر فيه فضائله، أنه كاتب الوحي، وأنه خال املؤمنني، أي

اً رضي حبيبة ، وأنه الذي جاهد وفتح الفتوح، وحنو ذلك من فضائله، فذكر ابن كثري يف تارخيه أن علي
حممد النيب أخي : يفخر علي ابن فالنة، مث أمر أن تكتب أبيات يذكر فيها فضائله يقول فيها: اهللا عنه قال

وصهري ومحزة سيد الشهداء عمي وجعفر الذي ميسي ويضحي يطري مع املالئكة ابن أمي وبنت حممد 
م كسهمي سبقتكم إىل زوجي وعرسي مسوق حلمها بدمي وحلمي وسبطا أمحد ولداي منها فأيكم له سه

اإلسالم طراً صغرياً ما بلغت أوان حلمي وال شك أن له فضائل صحيحة، ولكن الرافضة زادت، 
وجعلت له فضائل أكثر من هذا، حىت رفعوه عن طوره، وأعطوه ما ال يستحقه، ووصفوه بصفات أكرب 

  من صفة

)٤/٦١(  

  

وأما أهل السنة ! ، بل ورفعوه إىل مكانة النبوةالنبوة، وجعلوا له مكانة تفضله على مكانة اخللفاء قبله
  .فاعتدلوا فلم يصفوه إال بالصفات اليت وردت له، وبالفضائل الثابتة الصحيحة اليت متيز ا

  خالفة علي رضي اهللا عنه
…  

رأى أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم باملدينة أن علياً أوىل باخلالفة بعد مقتل عثمان ، فتمت له 
 وكان ذلك يف وقت احلج يف سنة مخس وثالثني من اهلجرة، وكان احلجاج الذين مبكة قد غابوا البيعة،

عن فتنة قتل عثمان ، وملا انتهوا من احلج، وأرادوا أن يقبلوا إىل املدينة، جاءهم اخلرب أن الثوار قد قتلوا 
ال :  على أن يقاتلوهم، وقالواعثمان ، وكانوا يعرفون أفراداً من أولئك الثوار من أهل العراق، فعزموا
طلحة بن عبيد اهللا و الزبري بن : يقر لنا قرار حىت نقاتل قتلة املظلوم عثمان ، وكان من أولئك احلجاج

العوام و عائشة رضي اهللا عنهم، فتوجهوا من مكة إىل العراق، ومل يأتوا إىل املدينة، ومل يبايعوا علياً فيمن 
وا العصا، وأم قد جعلوا يف املسلمني خلالً، وكان حيب أن يأتوا إليه، بايعه، وهذا معناه أم قد شق

ويبايعوه كما بايعه غريهم، مث بعد ذلك يسري معهم يف قتال أولئك الثوار، ولكن قضي األمر، وتوجهوا 
 من مكة إىل العراق، فلما مسع بأم توجهوا إىل العراق ساءه ذلك، وسار مبن معه يف أثرهم لريدهم إىل

الطاعة، وشق عليه أن خيالفوه، وأن يقع اختالف يف األمة، وأحب أن جتتمع األمة على إمام واحد، حىت 
يكونوا يداً واحدة على الثوار، هكذا رأى رضي اهللا عنه، فتوجه إىل العراق ومعه مجوع كثرية من أهل 

أهل احلج الذين جاءوا من مكة املدينة الذين طاوعوه والذين بايعوه، فوصلوا إىل الكوفة، وتقابلوا هم و
ومعهم عائشة ، وكانت على مجل هلا مشهور، فتقابلوا وكادوا أن يصطلحوا على أم يف الصباح 



ميسكون بقواد القتلة ويقتلوهم، وملا باتوا على ذلك، ومل يبق إال فعل ما قرروا يف الصباح، كان قتلة 
  ال: قالواعثمان أشرافاً وأكابر وسادة، وهلم شرف يف قومهم، ف

)٤/٦٢(  

  

إذا كان آخر الليل فقوموا : ميكن أن يقتل فالن ويقتل فالن ويقتل فالن، فكان من حيلتهم أن قالوا
وقاتلوا، فابدءوا بالقتال حىت تنشب احلرب، وحىت خيتلف هؤالء وهؤالء، ففعلوا ذلك يف آخر الليل، 

 فوقعت الواقعة، وجرت وقعة شنيعة كبرية، ومل يدروا من أثار احلرب، والذين أثاروها هم قتلة عثمان ،
قتل فيها عدة ألوف من املسلمني، منهم طلحة و الزبري رضي اهللا عنهم، وأكثرهم أو كلهم إال نادراً 
ليسوا من الصحابة، وما زالوا يقاتلون النهار كله، والسيف يعمل فيهم، وعائشة رضي اهللا عنها على 

الذين جاءوا معها وميسكون اجلمل خبطامه، وكل ما أمسكه أحد مجلها يف وسطهم، وكان يأيت أصحاا 
قطعت يده، مث جييء آخر فتقطع يده، حىت قطعت أكثر من عشرين يداً كانت متسك بذلك اخلطام، 

اعقروا اجلمل فإم يدورون حوله، فلما عقروا اجلمل سقط اجلمل : فرأى علي أن يعقر اجلمل، فقال
لك أمر علي أن حتاز إىل رحل املسلمني، وبذلك ازموا وانتهت وسقطت عائشة ودجها، فعند ذ

  .احلرب وتوقفت بعد معركة شديدة، وسببها قتلة عثمان ، ومتت البيعة منهم لعلي ، ومل يبق خالف
  خروج أهل الشام على علي مطالبني بدم عثمان

…  

)٤/٦٣(  

  

ية هو ابن عم عثمان ، وقد أسف لقتله، بعد وقعة اجلمل بقي أهل الشام بقيادة معاوية ؛ وذلك ألن معاو
وأسف أهل الشام، وصاروا يبكون بكاًء شديداً على ما مسعوا، وعلى ما نقل إليهم من الشناعة 

والبشاعة، وصاروا جيتمعون يف املساجد، ويقسمون أن يأخذوا بثأر عثمان مهما حصل األمر، فعند ذلك 
ن العراق؛ ألجل مقاتلة أولئك الثوار، واجتمعوا يف مجعوا مجوعاً أكثر من مائة ألف، وتوجهوا قاصدي

صفني، وجاء علي وأهل العراق يف أكثر من مائة ألف، وجاء هؤالء كذلك وتقابلوا، : موضع يقال له
وأرادوا أن يصطلحوا فيما بينهم، ولكن مل حيصل االتفاق، وقد اختاروا حكمني، واختلف احلكمان، 

، منها ليلة شديدة القتال تسمى ليلة اهلرير، وبعدما كاد أهل ونشبت احلرب بينهم واستمرت أياماً
ندعوكم إىل كتاب اهللا، فعند ذلك تركوا القتال، : العراق أن ينتصروا رفع أهل الشام املصاحف وقالوا

بعدما قتل عشرات األلوف من هؤالء ومن هؤالء، فرجع أهل الشام إىل الشام وهو متقوون، ورجع 



اق وفيهم شيء من االختالف والفشل، وانفصلت منهم طائفة مسوا باخلوارج، أهل العراق إىل العر
ملا اختار حكماً من الرجال، وثاروا عليه، وهم اخلوارج الذين : أنت حكمت الرجال يعين: وقالوا لعلي 

 أن علياً رضي اهللا عنه متت بيعته، وكانت خالفته يف العراق: واحلاصل. قاتلهم علي يف النهروان وقتلهم
ويف احلجاز ويف خراسان ويف اليمن، ويف أكثر البالد، ما عدا الشام ومصر واملغرب، فهذه كانت حتت 
والية معاوية ؛ وذلك ألنه متكّن من هذه البالد، وكانوا حيبونه؛ لكونه ذا سرية حسنة وجهاد، فبقي 

 اهللا عنه سنة أربعني، متمكساً ذا األمر، ومل يزل أمر كل منهم على هذه احلال إىل أن قتل علي رضي
  .قتله اخلارجي املشهور املسمى بعبد الرمحن بن ملجم 

  خالفة احلسن بن علي رضي اهللا عنهما بعد استشهاد أبيه
…  

)٤/٦٤(  

  

ملا قتل علي بايع أهل العراق ابنه احلسن ، متت له البيعة، وبايعوه بقوة، وكان أهل العراق حيبون علياً 
 بطاعته، وكانوا حيبون ذريته، فالتزموا أن ينصروا احلسن ، وأن يبذلوا يف حمبة شديدة، وبقوا ملتزمني

نصرته ما ميكنهم، وملا متت له البيعة، وبقي نصف سنة، أراد معاوية أن يغزوا أهل العراق، فجاء جبنود 
عنه هائلة، واجتمع أيضاً مع احلسن جنود هائلة عظيمة، وملا أرادوا أن يتقاتلوا فكر احلسن رضي اهللا 

عالم نقتل هؤالء املسلمني؟ يقتل عشرات ألوف أو مئات ألوف ألجل اخلالفة وألجل الوالية، ال : وقال
إنين سآيت : بورك فيها وال خري فيها، ملاذا ال أتنازل وأحقن دماء املسلمني؟ وعند ذلك أرسل إىل معاوية 

أال يقتل أحداً، : رط عليه شروطاًسأبايعك وأتنازل لك عن هذه اخلالفة، واشت: إليك، فجاء إليه، وقال
ال من قتلة عثمان وال من غريهم، يكفي ما قد حصل من الفنت ومن القتال، وأال تسبوا أحداً منا وال 
نسب أحداً منكم، ال نسب عثمان وال تسبوا علياً ، وأن نكف عن هذه الفنت، فقبل تلك الشروط، 

عام اجلماعة، واجتمعت فيه األمة على إمام : لك العامومتت البيعة سنة إحدى وأربعني ملعاوية ، ومسي ذ
اخلالفة ما قبل احلسن ، وامللك ما بعده، ويف حديث سفينة يقول : واحد وهو معاوية ؛ ولذلك يقولون

احسب سنتني : وفسره سفينة فقال) اخلالفة بعدي ثالثون سنة، مث تكون ملكاً: (صلى اهللا عليه وسلم
 ، وعشر سنني ونصفاً خالفة عمر ، وثنتا عشرة خالفة عثمان ، وأربع سنني وأربعة أشهر خالفة أيب بكر

ونصف خالفة علي ، ونصف سنة خالفة احلسن ، فمجموعها ثالثون، أو تنقص أو تزيد قليالً، وما بعده 
فهو ملك، وأول ملوك اإلسالم معاوية ، وهو أفضل وخري ملوكهم؛ وذلك ألنه صحايب وابن صحايب، 

رية حسنة، إال أنه أخطأ حيث أمر أو أقر من يسب علياً ، وحصل بسب علي يف خالفته وألن سريته س



سواء يف العراق أو يف الشام حدوث هذه الطائفة اليت تعصبت لعلي ، واخترعت أكاذيب يف سب 
  الصحابة ويف الغلو يف علي ؛ وألجل ذلك

)٤/٦٥(  

  

للهم، ما عدا عمر بن عبد العزيز رضي اهللا صارت الرافضة حتمل عليه، وحتمل على مجيع بين أمية وتض
عنه؛ وذلك ألن سب علي استمر يف العراق، وإن مل يكن يف كل األماكن، بل يف بعض املساجد، 

وكذلك يف الشام مدة خالفة بين مروان، إىل أن توىل اخلالفة عمر بن عبد العزيز ، فعند ذلك أبطل 
فعل، فنسب إىل املرتضى وهو من أهل البيت أنه سبه، وهو الذي مدحه بعض أهل البيت على هذا ال

يا ابن عبد العزيز لو بكت الـ عني فىت من أمية لبكيتك أنت أنقذتنا من السب والشتم فلو أمكن : قال
اجلزاء جزيتك غري أين أقول لقد طبت وإن مل يطب ومل يزك بيتك دير مشعان ال عدتك العوادي خري 

وبعده انقطع السب، ولكن . ن رضي اهللا عنه يف دير مشعانميت من آل مروان ميتك وكان قد دف
حدثت هذه الطائفة اليت هي الرافضة، وكان سبب سبهم لعلي رضي اهللا عنه تسويل الشيطان هلم بأنه 
من مجلة الذي داهنوا يف قتل عثمان ، أو شاركوا فيه، فصاروا يسبونه ويشتمونه على املنابر، وصار 

ندما يسمعون كالمهم، وجيمعون أكاذيب يف سب بين معاوية، ويف سب بين أولياؤه وشيعته يتحرقون ع
مروان، بل ويف سب اخللفاء الراشدين، ويف الغلو يف علي رضي اهللا عنه، وال حاجة لعلي يف أكاذيبهم؛ 
  .فله فضائل كثرية، وله مناقب شهرية، هو غين ا عما لفقوه وزادوا عليه، حىت جعلوا له ما ال يستحقه

  رضي اهللا عنه أول من أسلم من الصبيانعلي 
…  

علي رضي اهللا عنه من السابقني، أسلم وهو صغري، وكان سبب إسالمه أن أبا طالب كثر عياله، وكان 
هلم فلنخفف عن أيب طالب، فنأخذ : قليل ذات يد، فقال محزة رضي اهللا عنه للنيب صلى اهللا عليه وسلم

فراً مع عياله، وأخذ النيب صلى اهللا عليه وسلم علياً مع عياله، منه بعض أوالده نعولُهم، فأخذ محزة جع
وكان ينفق عليه، وملا نزل الوحي على النيب صلى اهللا عليه وسلم بادر وأسلم، وهو أول من أسلم من 

  .إنه أسلم قبل أن يبلغ: إنه أسلم وعمره عشر سنني، فلذلك قالوا: الصبيان، قيل
  ) موسىأنت مين مبرتلة هارون من: (حديث
…  

)٤/٦٦(  

  



أنت مين مبرتلة هارون من موسى إال أنه ال نيب : (قول النيب صلى اهللا عليه وسلم له: من فضائله
: ، ومعلوم أن هارون أخو موسى؛ ولكن هارون نيب أوحي إليه كما أوحي إىل موسى، قال تعاىل).بعدي

، وحسب هارون من األنبياء الذين أوحي إليهم، أما ]٥٣:مرمي[ووهبنا لَه من رحمتنا أَخاه هارونَ نبِياً 
علي فإمنا له قرابة من النيب صلى اهللا عليه وسلم، وتلك القرابة مل تصل إىل حد النبوة، إمنا له قرابة وله 

  .حمبة وله صلة وله مصاهرة، حيث تزوج بنت النيب صلى اهللا عليه وسلم، فأصبح له هذه املكانة
  ...) الراية غداً رجالً حيب اهللا ورسولهألعطني: (حديث
…  

)٤/٦٧(  

  

ألعطني الراية غداً رجالً حيب اَهللا ورسولَه، وحيبه : (قول النيب صلى اهللا عليه وسلم يوم خيرب: من فضائله
اُهللا ورسولُه، يفتح اهللا على يديه، فبات الناس يدوكون ليلتهم، أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا إىل 

هو : أين علي بن أيب طالب ؟ فقيل:  صلى اهللا عليه وسلم، كلهم يرجو أن يعطاها، فقالرسول اهللا
يشتكي عينيه، فأرسلوا إليه، فأُيت به، فبصق يف عينيه ودعا له، فربأ كأن مل يكن به وجع، فأعطاه الراية، 

ليهم من حق اهللا انفذ على رسلك حىت ترتل بساحتهم مث ادعهم إىل اإلسالم، وأخربهم مبا جيب ع: وقال
اشتمل هذا احلديث على ثالث ). تعاىل فيه، فواهللا ألن يهدي اهللا بك رجالً واحداً خري لك من محر النعم

. أن اهللا يفتح على يديه: الثالثة. أن اهللا حيبه ورسوله: الثانية. أنه حيب اَهللا ورسولَه: األوىل: فضائل
ما متنيت الوالية إال يومئذ، : ل عمر رضي اهللا عنهوألجل ذلك تطاول إليها كثري من الصحابة حىت قا

لما عرف عنه من الشجاعة : ثانياً. لقرابته منه: أوالً: وقد أرسله النيب عليه الصالة والسالم ملا يلي
فله هذه الفضائل، مع أا حاصلة لغريه أيضاً، . ليظهر آثار ذلك بالفتح على يديه: ثالثاً. والقوة واإلقدام

بة رضي اهللا عنهم بل ومجيع املؤمنني بل وحنن إن شاء اهللا مجيعاً حنب اهللا ورسوله، ونرجو أن فإن الصحا
نلقى ثواب هذه احملبة، وحنب أولياء اهللا ومنهم الصحابة رضي اهللا عنهم، وهذه فضائل لـ علي ، ولغريه 

  .من الصحابة
  الفتنة بني علي ومعاوية رضي اهللا عنهما

…  

)٤/٦٨(  

  



صلت بني علي رضي اهللا عنه وبني أهل الشام وقعت باجتهاد، فأهلُ الشام معذورون حيث الفنت اليت ح
إم يطالبون بدم عثمان ، وأهل العراق معذورون حيث إن علياً رضي اهللا عنه يطالب جبمع الكلمة، 

ة واحداً بايعوين واجتمعوا معي، وحنن بعد ذلك إذا اجتمعنا ومل خنتلف متكنا من أخذ أولئك القتل: ويقول
واحداً، وهي فكرة جيدة؛ ولكن قدر اهللا ما حصل، وحصل هذا األمر الذي وقعت بسببه هذه الفنت، 

تلْك أُمةٌ قَد خلَت لَها ما كَسبت ولَكُم ما كَسبتم وال تسأَلُونَ عما كَانوا يعملُونَ : فنحن نقول
 تلك فتنة صان اهللا عنها أيدينا، فنصون عنها ألسنتنا، فال :، ونقول كما قال الشارح]١٣٤:البقرة[

هذا هو املصيب، وال هذا هو املخطئ، بل نكل أمرهم إىل اهللا تعاىل، واهللا حيكم بينهم، ونعذرهم، : نقول
وال نلحق بأحد منهم لوماً ما داموا جمتهدين، ونعرف للجميع سبقهم، ونعرف هلم فضلهم وفضائلهم، 

اخلري، وال نتربأ من أحد من الصحابة ال من علي وال من معاوية ؛ وألجل ذلك يقول ونشهد هلم ب
والبن هند يف الفؤاد حمبة ومودة هل يرغَمن املعتدي ذاك األمني اتىب لكتابة الـ : الكلوذاين يف معاوية 

شدين، ولكنه ملك من ـوحي املُنزل بالتقى والسؤدد فهو من اخللفاء؛ ولكن ليس هو من اخللفاء الرا
امللوك، سار سرية امللوك، ولكنه أحسنهم، أما علي رضي اهللا عنه فال شك أنه يف زمانه خليفة ذلك 

الزمان، وال شك أن فضائله تدل على أقدميته على معاوية وعلى ميزته؛ ألنه من السابقني األولني، وأما 
ولَئك أَعظَم درجةً من الَّذين أَنفَقُوا من بعد أُ: معاوية فهو من مسلمة الفتح، وهو داخل يف قوله تعاىل

  ].١٠:احلديد[من بعد الفتح وكُلّاً وعد اللَّه الْحسنى : أي] ١٠:احلديد[وقَاتلُوا 
  ]٨٨[شرح العقيدة الطحاوية 

)٤/٦٩(  

  

وهم اخللفاء األربعة وابن بشر النيب صلى اهللا عليه وسلم عشرة من الصحابة باجلنة يف حديث واحد، 
عوف والزبري وطلحة وأيب عبيدة وسعيد بن زيد وسعد بن أيب وقاص، وقد ضل الرافضة يف بغضهم 

  .ألكثر هؤالء العشرة، وسلكوا مسلك اليهود يف اجلفاء والنصارى يف الغلو
  حب أهل السنة للصحابة ومعرفتهم لفضلهم

…  
 يف ذات اهللا، حنب أهل اخلري متقدمهم ومتأخرهم، ونعترف حنمد اهللا أن جعلنا مسلمني، وجعلنا متحابني

والَّذين جاُءوا من بعدهم يقُولُونَ ربنا : هلم بالفضل، ونعترف هلم بالسبق إىل اخلري، ومنتثل قول اهللا تعاىل
لْ فعجال تو انا بِاِإلميقُونبس ينا الَّذانِنوإِخلا ولَن رلَّاً اغْفا غوا : أي] ١٠:احلشر[ي قُلُوبِننآم ينلَّذحقداً ل

 يمحر ُءوفر كا إِننبوال شك أن هذا وصف املؤمنني يف كل زمان، فهم يعترفون ملن ]. ١٠:احلشر[ر
سبقهم من أهل اإلميان بالفضل واخلري، وال شك أن أفضل من سبق وأول من سبق هم أصحاب نبينا 



:  عليه وسلم، فنحبهم من كل قلوبنا، وهذا وصف أهل السنة، يقول شيخ اإلسالم يف عقيدتهصلى اهللا
حب الصحابة كلهم يل مذهب ومودة القرىب ا أتوسلُ ولكلهم فضل وقدر ساطع لكنما الصديق منهم 

وحنبهم أفضلُ حنبهم ألم السابقون إىل اخلريات، وحنبهم ألم حفظوا على األمة دينها وشريعتها، 
 من النيب صلى اهللا عليه وسلم، -سيما اخللفاء الراشدون-لفضلهم وشرفهم، وحنبهم لقرابة أكثرهم 

وقد ثبت يف احلديث أن العباس عم النيب صلى اهللا عليه وسلم ذكر له أن بعض قريش جيفو بين هاشم 
، فجعل احملبة ) ولقرابيتال يؤمنون حىت حيبوكم هللا! والذي نفسي بيده: (فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم
ومعلوم أننا ما أحببناهم رد القرابة، . قرم منه كعمه وبين عمه وحنوهم: هللا مقدمةً مث احملبة لقرابته أي

فقد كان هناك من هو أقرب منهم كـ أيب هلب و أيب طالب وغريمها ممن ماتوا على الكفر، ومع ذلك 
  منقتهم ونربأ من أعماهلم، هذه هي

)٤/٧٠(  

  

عقيدتنا، أما من آمن به ولو كان بعيداً من نسبه، وصدقه واتبعه؛ فإنه حمبوب إىل كل مسلم تقي من أهل 
وحمبتنا للصحابة ال تصل إىل الغلو كعادة الذين يغلون يف بعض الصاحلني، فالرافضة . السنة واجلماعة

شر نوعاً من األلوهية، وأعطوهم أوصلهم احلب آلل البيت إىل الغلو حبيث اعتقدوا يف أئمتهم االثين ع
شيئاً من التصرف يف الكون، وصاروا يطلبون منهم ما ال يقدر عليه إلَّا اهللا، ويصفوم بأوصاف ال 

أما أهل السنة فأحبوا الصحابة، وأحبوا قبلهم نبيهم صلى اهللا عليه وسلم، ومل يغلوا يف . يستحقها إلَّا اهللا
اهللا، بل اعتقدوا أم بشر، وأم خملوقون، وأن فضلهم إمنا هو أحد منهم، ومل يعطوه شيئاً من حق 

باألعمال الصاحلة، وأن حمبتهم إمنا حتمل على اتباعهم، وعلى العمل مبثل أعماهلم، وهكذا حمبة كل 
مؤمن، فإذا أحببنا األئمة ودعاة اخلري ومشاخينا وعلماء األمة فهذه احملبة حتمل احملب على أن يقتدي 

وعلى أن حيرص على أن يفعل كأفعاله، وبذلك يكون صادق احملبة، فأما أن حتمله حمبته على باحملبوب، 
أن يعطيه شيئاً من حق اهللا، فإن هذا غلو وإطراء داخل يف فعل النصارى، وهو منهي عنه، قال صلى اهللا 

وصفة ) رسولهعبد اهللا و: ال تطروين كما أطرت النصارى ابن مرمي، إمنا أنا عبد فقولوا: (عليه وسلم
العبودية للنيب صلى اهللا عليه وسلم صفة شرف، وكذلك صفة العبودية للصحابة صفة فضل وشرف، 
: وكذا صفة العبودية لنا صفة شرف، فأنت تفرح إذا نِسبت إىل أنك عبد هللا، وكذا أنبياء اهللا، قال تعاىل

ال : ال يستنكفون أي] ١٧٢:النساء[ الْمالئكَةُ الْمقَربونَ لَن يستنكف الْمِسيح أَنْ يكُونَ عبداً للَّه وال
يأنفون وال يتكربون عن العبودية، فكذا الصحابة ال يتكربون عن العبودية، وكذا أقارب النيب صلى اهللا 

وقد مر بنا . عليه وسلم ال يتكربون عن العبودية، بل يفتخرون ا، وهذا هو الواجب يف اعتقادنا حنوهم
  :هذه العقيدة قول أهل السنة يف الصحابة ويف اخللفاء، وأن أفضلهميف 



)٤/٧١(  

  

أبو بكر ، مث عمر ، مث عثمان ، مث علي ، وأم هم اخللفاء الراشدون، : اخللفاء األربعة، وأفضل الصحابة
عده عمر ، مث إن اخلليفة بعد النيب صلى اهللا عليه وسلم أبو بكر ، مث ب: وتكلم العلماء يف خالفتهم فقالوا

عثمان ، مث علي، ومن طعن يف خالفة واحد من هؤالء فهو أضل من محار أهله كما قال ذلك شيخ 
وكذلك تكلموا يف فضلهم، فاتفقوا على فضل الشيخني أيب بكر و عمر ، . اإلسالم يف العقيدة الواسطية

جعلوه هو الرابع يف : أيواختلفوا يف عثمان و علي أيهما أفضل؟ فقدم قوم عثمان وربعوا بـ علي ، 
الفضل، وقدم قوم علياً ، وقوم توقفوا، هكذا ذكر شيخ اإلسالم يف الواسطية، وذكر أن مسألة التقدمي 
بني عثمان و علي ليست من املسائل اليت يضلَّل من خالف فيها، وإمنا اليت يضلَِّل فيها مسألة اخلالفة، 

ضل، فقد اتفق أهل السنة على أم مرتبون يف اخلالفة، واتفقوا فهناك فرق بني مسألة اخلالفة ومسألة الف
على أن ترتيبهم يف الفضل أن يقدم أبو بكر مث عمر ، واختلفوا هل علي يلي عمر يف الفضل مث عثمان 

بعده أو بالعكس؟ وأكثر العلماء على أن ترتيبهم يف الفضل كترتيبهم يف اخلالفة، وهذا هو الذي 
 ال يتفقون على خطأ، وقد اتفقوا على تقدمي عثمان يف اخلالفة، فدل ذلك على نعتقده؛ وذلك ألم

  . ......أهليته وأفضليته
  اتباع اخللفاء الراشدين

…  

)٤/٧٢(  

  

تقدم احلديث الثابت يف ) وهم اخللفاء الراشدون واألئمة املهديون: [(قال الشارح رمحنا اهللا تعاىل وإياه
وعظنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم موعظة : ض بن سارية قالالسنن وصححه الترمذي عن العربا

كأن هذه موعظة مودع ! يا رسول اهللا: بليغة ذرفت منها العيون، ووجلت منها القلوب، فقال قائل
أوصيكم بالسمع والطاعة، فإنه من يعش منكم بعدي فسريى اختالفاً كثرياً، : (فماذا تعهد إلينا؟ فقال
خللفاء الراشدين املهديني من بعدي، متسكوا ا، وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم فعليكم بسنيت وسنة ا

وترتيب اخللفاء الراشدين رضي اهللا عنهم أمجعني يف الفضل ) وحمدثات األمور، فإن كل بدعة ضاللة
سلم أمرنا كترتيبهم يف اخلالفة، و لـ أيب بكر و عمر رضي اهللا عنهما من املزية أن النيب صلى اهللا عليه و

باتباع سنة اخللفاء الراشدين، ومل يأمرنا باالقتداء يف األفعال إال بـ أيب بكر و عمر رضي اهللا عنهما 
، وفرق بني اتباع سنتهم واالقتداء م، فحال أيب )أيب بكر و عمر : اقتدوا باللذَين من بعدي: (فقال

 روي عن أيب حنيفة تقدمي علي على بكر و عمر فوق حال عثمان و علي رضي اهللا عنهم أمجعني، وقد



عثمان ، ولكن ظاهر مذهبه تقدمي عثمان على علي ، وعلى هذا عامة أهل السنة، وتقدم قول عبد 
. إين قد نظرت يف أمر الناس فلم أرهم يعدلون بـ عثمان : الرمحن بن عوف لـ علي رضي اهللا عنهما

ويف الصحيحني .  أزرى باملهاجرين واألنصارمن مل يقدم عثمان على علي فقد: وقال أيوب السختياين 
أفضل أمة النيب : كنا نقول ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حي: عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال

قد ذكرنا أن هؤالء هم اخللفاء الراشدون، ]. أبو بكر مث عمر مث عثمان: صلى اهللا عليه وسلم بعده
ألم خلَفوه، وواحدهم خليفة، واخلليفة هو الذي خيلف من مساهم بذلك النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ 
 -كما قيل-؛ ألنه ]٣٠:البقرة[إِني جاعلٌ في اَألرضِ خليفَةً : بعده خبري، وقد مسى اهللا آدم خليفة بقوله

  خلف عمن قبله، فكل من توىل

)٤/٧٣(  

  

على تسميته خليفة رسول اهللا صلى اهللا أمراً هاماً وناب عمن قبله فهو خلف عنه، فـ أبو بكر اتفقوا 
يا خليفة خليفة رسول اهللا صلى اهللا عليه : عليه وسلم، كانوا ينادونه بذلك، وملا توىل عمر دعوه بقوهلم

أنتم املؤمنون وأنا أمريكم، فاتفقوا على تسميته أمري املؤمنني ؛ : وسلم، فرأى أن هذا شيء يطول فقال
هؤالء األربعة مساهم النيب صلى اهللا عليه .  أول من مسي بأمري املؤمنني ولكنه يف احلقيقة خليفة ، فهو

قَد تبين الرشد من الغي : وسلم بالراشدين، وهذا دليل على أم على رشد، والرشد ضد الغي قال تعاىل
ن على رشد، والرشد هو الصالح واخلري، والغي هو الغواية والضالل، فهم راشدو] ٢٥٦:البقرة[

: ومن فضلهم أنه أمر باتباعهم يف قوله. نشهد هلم بذلك كما شهد هلم نبيهم صلى اهللا عليه وسلم
خذوه، وسنتهم : عليكم بكذا فاملعىن: اتبعوها، إذا قيل: أي) عليكم بسنيت، وسنة اخللفاء الراشدين(

أم مل يبتدعوا سنة من قبل أعماهلم وطريقتهم اليت ساروا عليها، هذه هي سنتهم، وحنن نعرف : يعين
أنفسهم، بل حيرصون كل احلرص على أن يسريوا على سنة النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ ولكن نسبت 

الذي رواه وأظهره، ولو مل ينسبه إىل النيب صلى : هذا سنة أيب بكر ، يعين: إليهم ألم أظهروها، فقيل
صلى اهللا عليه وسلم قد حفظوا منه ما مل حيفظ اهللا عليه وسلم؛ وذلك ألم لطول صحبتهم مع النيب 

غريهم، وقد عرفوا من شريعته ما مل يعرف غريهم، فال جرم كانت سنتهم هي سنته صلى اهللا عليه 
اقتدوا باللذَين من : (ومسعنا أنه صلى اهللا عليه وسلم أمر باالقتداء بـ أيب بكر و عمر فقال. وسلم
ا صحة خالفتهما، وأما اللذان بعده، وقدم أبا بكر يف الذكر، ويؤخذ من هذ) أيب بكر و عمر : بعدي

تقبلوا ما جاءا به، : يعين) اقتدوا ما(فدل على أنه الذي يليه، واالقتداء هو التقيد بقوله وبفعله، 
وتقبلوا أعماهلما وأقواهلما وطبقوها واعتربوها من الشريعة، وهذا يرد به على من رد أقوال الصحابة 

  سيما



)٤/٧٤(  

  

اخللفاء الراشدين، وقد كان كثري من األئمة كاإلمام أمحد بن حنبل رمحه اهللا يقدم قول الصحابة على 
اجتهاد من بعدهم، وكذلك إذا وقع بينهم اختالف قدم قول اخللفاء الراشدين، وإذا وقع خالف بني 

عرفته بأم أهل لالتباع اخللفاء الراشدين قدم قول أيب بكر و عمر ، وال شك أن هذا دليل على م
ونأخذ من هذا أنه صلى اهللا عليه وسلم نص على خالفة هؤالء وأم هم اخللفاء الراشدون، . واالقتداء

قالوا فمن بعد النيب خليفةً قلت : أبو بكر يقول الكلوذاين: أما ترتيبهم يف اخلالفة فاخلليفة األول هو
كر رضاً قلت اخلالفة يف اإلمام الزاهد قالوا فثالثهم فقلت املوحد قبل كل موحد قالوا فمن ثاين أيب ب

من حاز دوم أخوة أمحد فهؤالء هم : من بايع املختار عنه باليد قالوا فرابعهم فقلت جماوباً: جماوباً
  .اخللفاء، وهكذا ترتيبهم

  ترتيب الصحابة يف الفضل
…  

)٤/٧٥(  

  

أبو بكر مث : أفضل األمة بعد نبيها: (لى اهللا عليه وسلمكانوا يقولون يف حياة النيب ص: قال ابن عمر 
كنا نقول : (، ويف بعض الروايات)عمر مث عثمان ، فيبلغ ذلك النيب صلى اهللا عليه وسلم فال ينكره

أفضلهم وأقدمهم وأشرفهم وأوالهم : يعين) أبو بكر مث عمر مث عثمان : والنيب صلى اهللا عليه وسلم حي
الصحيح؛ أن ترتيبهم يف الفضل كترتيبهم يف اخلالفة، وروي عن أيب حنيفة أنه هؤالء، هذا هو القول 

 عثمان ، ومسعنا -مثل مجهور األمة-كان يقدم علياً على عثمان ؛ ولكن الصحيح عند أصحابه أنه يقدم 
م تنقَّصهم وعا: يعين) من قدم علياً على عثمان فقد أزرى باملهاجرين واألنصار : (األثر الذي يقول

ومسعنا أيضاً أن عبد الرمحن بن . وثلبهم، وحطَّ من شأم، حيث إم اجتمعوا على تقدمي عثمان خليفةً
إين نظرت يف أمر الناس فلم أرهم يعدلون بـ عثمان : عوف ملا أخذ البيعة لـ عثمان قال لـ علي 

 وقد ذكرنا فيما سبق .وهذا يدل على أن الصحابة يف ذلك الوقت يعرفون قدر عثمان ويفضلونه. أحداً
مىت حدث التشيع، وأنه أكثر ما حدث يف العراق، وال شك أن أكثر من يذكر فضائل علي أهل العراق، 

ولكثرة ما يروى عنه من أحاديث وآثار يف العراق فمن يسمعها يعتقد فضله على عثمان ، فلعل أبا 
إنه أفضل من : فه مبا ليس فيه، قالحنيفة بسبب كثرة مساعه من يطري علياً ، ويزيد من قدره، ويص

وقد ذكر ابن . عثمان ، وإن كان القول الصحيح عن أيب حنيفة أنه يفضل عثمان كسائر أئمة السنة
 أنه كان مييل إىل تفضيل علي على -وهو من أهل العراق-كثري يف التاريخ يف ترمجة سفيان الثوري 



-ء من ذلك فلعله كان يكثر من ذكر فضائل علي عثمان ، ولعل ذلك مل يثبت عنه، وإذا روِي عنه شي
 يف العراق، وكان أهل العراق يف زمن الثوري قد ظهر فيهم شيء من الغلو وحمبة علي -لكوا منتشرة

، وصاروا يبالغون يف ذكر ما ينقلون عنه، ويتناقلون أحاديث قد يكون بعضها مكذوباً، ويكثرون يف 
  ت يف أيب حنيفة وجمالسهم من ذكرها، فلعلها اليت أثر

)٤/٧٦(  

  

  .سفيان الثوري ، وإلَّا فهما إمامان من أئمة أهل السنة
  العشرة املبشرون باجلنة

…  
وأن العشرة الذين مساهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وبشرهم باجلنة نشهد : [(قال الشارح رمحه اهللا

أبو بكر و عمر و عثمان : قوله احلق وهمهلم باجلنة على ما شهد هلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، و
و علي و طلحة و الزبري و سعد و سعيد و عبد الرمحن بن عوف و أبو عبيدة بن اجلراح وهو أمني هذه 

تقدم ذكر بعض فضائل اخللفاء األربعة، ومن فضائل الستة الباقني من ). األمة رضي اهللا عنهم أمجعني
أَرِق رسول اهللا صلى اهللا عليه : مسلم عن عائشة رضي اهللا عنهاما رواه : العشرة رضي اهللا عنهم أمجعني

ومسعنا صوت السالح، : قالت. ليت رجالً صاحلاً من أصحايب حيرسين الليلة: (وسلم ذات ليلة فقال
ويف . جئت أحرسك! يا رسول اهللا: من هذا؟ فقال سعد بن أيب وقاص : فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم

سي خوف على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فجئت أحرسه، فدعا له رسول اهللا وقع يف نف: لفظ آخر
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مجع لـ سعد بن أيب : ويف الصحيحني). صلى اهللا عليه وسلم مث نام
رأيت : (ويف صحيح مسلم عن قيس بن أيب حازم قال). ارمِ فداك أيب وأمي: (وقاص أبويه يوم أحد فقال

وفيه أيضاً عن أيب عثمان النهدي )! طلحة اليت وقَى ا النيب صلى اهللا عليه وسلم يوم أحد قد شلتيد 
مل يبق مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف بعض تلك األيام اليت قاتل فيها النيب صلى اهللا عليه : (قال

ندب رسول : د اهللا قالويف الصحيحني واللفظ لـ مسلم عن جابر بن عب). وسلم غري طلحة و سعد 
اهللا صلى اهللا عليه وسلم الناس يوم اخلندق، فانتدب الزبري، مث ندم فانتدب الزبري ، فقال النيب صلى 

وفيهما أيضاً عن الزبري رضي اهللا عنه أن النيب ). لكل نيب حواري، وحواريي الزبري : (اهللا عليه وسلم
فيأتيين خبربهم؟ فانطلقت فلما رجعت مجع يل رسول اهللا من يأيت بين قريظة : (صلى اهللا عليه وسلم قال

  فداك: صلى اهللا عليه وسلم أبويه فقال

)٤/٧٧(  

  



إن لكل : (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ويف صحيح مسلم عن أنس بن مالك قال). أيب وأمي
: ن حذيفة بن اليمان قالويف الصحيحني ع). أبو عبيدة بن اجلراح: -أيتها األمة-أمة أميناً وإن أميننا 

ألبعثن : (فقال. يا رسول اهللا ابعث إلينا رجالً أميناً: جاء أهل جنران إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقالوا
وعن سعيد ). فبعث أبا عبيدة بن اجلراح : قال. فاستشرف هلا الناس: قال. إليكم رجالً أميناً حق أمني
: عشرة يف اجلنة: (ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أين مسعته يقولأشهد على رس: بن زيد رضي اهللا عنه قال

النيب يف اجلنة، و أبو بكر يف اجلنة، و طلحة يف اجلنة، و عمر يف اجلنة، و عثمان يف اجلنة، و سعد بن 
: من هو؟ قال: فقالوا: قال. مالك يف اجلنة، و عبد الرمحن بن عوف يف اجلنة، ولو شئت لسميت العاشر

وقال لَمشهد رجل منهم مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يغرب منه وجهه خري من .  زيد سعيد بن
رواه أبو داود و ابن ماجة و الترمذي وصححه، ورواه الترمذي عن ) عمل أحدكم ولو عمر عمر نوح

: قالوعن عبد الرمحن بن عوف رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم . عبد الرمحن بن عوف 
أبو بكر يف اجلنة، و عمر يف اجلنة، و علي يف اجلنة، و عثمان يف اجلنة، و طلحة يف اجلنة، و الزبري بن (

العوام يف اجلنة، و عبد الرمحن بن عوف يف اجلنة، و سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل يف اجلنة، و أبو 
بو بكر بن أيب خيثمة وقدم فيه عثمان رواه اإلمام أمحد يف مسنده، ورواه أ) عبيدة بن اجلراح يف اجلنة
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال. على علي رضي اهللا عنهما

على حراء هو و أبو بكر و عمر و عثمان و علي و طلحة و الزبري ، فتحركت الصخرة، فقال رسول 
رواه مسلم و الترمذي وغريمها، )  أو صديق أو شهيدفما عليك إال نيب! اهدأ: (اهللا صلى اهللا عليه وسلم

هؤالء الستة الباقون من العشرة، وأفضل الصحابة بعد اخللفاء األربعة هم الستة ..] وروِي من طرق 
  الباقون من

)٤/٧٨(  

  

سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر : العشرة، وقد مجعهم ابن أيب داود يف عقيدته يف بيت واحد فقال
   والزبري املُمدحفهر

  فضل سعيد بن زيد
…  

العشرة املبشرون باجلنة كلهم من قريش، فـ سعيد بن زيد هو ابن عمرو بن نفيل ، وأبوه زيد كان ممن 
وحد اهللا تعاىل يف اجلاهلية، وترك عبادة األصنام، وترك األكل مما أُهلَّ به لغري اهللا، وشهد له النيب صلى 

ث يوم القيامة أمةً وحده، وهو ابن عم عمر بن اخلطاب بن نفيل، وقد شهد النيب اهللا عليه وسلم بأنه يبع
  .عليه الصالة والسالم لـ سعيد بأنه من أهل اجلنة، فهو من هؤالء العشرة



  فضل عبد الرمحن بن عوف
…  

)٤/٧٩(  

  

 عليه عبد الرمحن بن عوف من بين زهرة، وهم أخوال النيب صلى اهللا عليه وسلم، فإن أمه صلى اهللا
وسلم من بين زهرة، وعبد الرمحن أسلم قدمياً بدعوة أيب بكر ، فإن أبا بكر كان على صلة بكثري ممن 

أسلم، فكلمهم وبني هلم اآليات واملعجزات اليت أتى ا النيب صلى اهللا عليه وسلم، فبادروا إىل اإلسالم، 
يا عبد عمرو فال :  بعض قريش يدعونهعبد الرمحن ، فكان: وكان امسه عبد عمرو مث ملا أسلم مسى نفسه

وقد تقدم أنه من الذين جعلهم عمر من أهل . جييبهم، فإذا دعي بـ عبد الرمحن أجاب من دعاه
الشورى، وأخرب بأن النيب صلى اهللا عليه وسلم مات وهو عنهم راضٍ، وهم عثمان و علي و طلحة و 

األمر شورى فيهم، وهو من الذين بشرهم النيب الزبري و سعد و عبد الرمحن ، فهؤالء الستة جعل عمر 
أنه : ومن فضله. عليه الصالة والسالم باجلنة يف هذه األحاديث اليت عد فيها عشرة بأم من أهل اجلنة

فما ! اسكن: (من ضمن الذين كانوا على جبل أحد ملا ارجتف وحترك، وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم
فهو من الشهداء، والشهيد ليس خاصاً مبن قتل يف سبيل اهللا، فقد ) شهيدعليك إال نيب أو صديق أو 

فَأُولَئك مع الَّذين أَنعم اللَّه علَيهِم من النبِيني والصديقني والشهداِء والصالحني : قال اهللا تعاىل
د ذكر اهللا أن كل من آمن باهللا ورسوله فإنه إن املراد شهداء هذه األمة، وق: ، وقد قيل]٦٩:النساء[

والَّذين آمنوا بِاللَّه ورسله أُولَئك هم الصديقُونَ والشهداُء عند ربهِم لَهم : من الشهداء يف قوله تعاىل
 مهورنو مهرنه وبني سعد بن الربيع وملا هاجر النيب صلى اهللا عليه وسلم آخى بي]. ١٩:احلديد[أَج

بارك اهللا لك يف مالك : هلم أقامسك مايل، وأنزل لك عن إحدى زوجتي، فقال: األنصاري، فقال سعد 
دلوين على السوق، فدلَّ على السوق، فصار يتجر، حىت صار ذا مال، وكان من : مث قال. ويف زوجتك

  أثرياء الصحابة وأغنيائهم، قدمت

)٤/٨٠(  

  

 -مثالً- املدينة، والناس يف حاجة، فجاء إليه التجار فرغَّبوه بأن يبيعهم، وأعطوه فائدة يف املائة عري له إىل
إن اهللا قد أخرب بأنه يضاعفها : فتصدق ا وقال! قد أعطيت فيها يف املائة ألفاً: مخسةً أو ستةً؛ ولكن قال
ه قَرضاً حسناً فَيضاعفَه لَه ولَه أَجر كَرِمي من ذَا الَّذي يقْرِض اللَّ: أضعافاً كثرية يف قوله تعاىل

فتصدق ا كلها، وكان رضي اهللا عنه إذا أيت بالطعام الشهي بكى حىت يتركه؛ إذا تذكر ] ١١:احلديد[



وبكل حال فهو من أجالء الصحابة رضي اهللا عنهم، مات . حالة الصحابة الذين كانوا يف جهد جهيد
  .ني، يف السنة اليت مات فيها العباس رضي اهللا عنهسنة اثنني وثالث

  فضل طلحة بن عبيد اهللا
…  

طلحة بن عبيد اهللا من العشرة، ومن املهاجرين، وهو من قريش، جيتمع مع النيب صلى اهللا عليه وسلم يف 
ففي مرة، فهو من بين تيم بن مرة الذين منهم أبو بكر ، وكان من الذين جاهدوا يف اهللا حق جهاده، 

غزوة أحد كان ممن ثبت مع النيب صلى اهللا عليه وسلم، وكان يصيب يف رميه، فكان إذا جاء أحد من 
فيأخذها طلحة فريمي ا ) ألقها وانثرها لـ طلحة: (املسلمني ومعه سهام قال النيب صلى اهللا عليه وسلم

يب عليه السالم أن ينظر إليهم املشركني، وكان مالزماً للنيب صلى اهللا عليه وسلم، فكان إذا أراد الن
ال ترفع رأسك فيصبك شيء، حنري دون حنرك وكان يقيه بيده السهام اليت يرمى ا : ويرفع قال له

النيب صلى اهللا عليه وسلم حىت شلَّت يده، أصابتها سهام فصار فيها عيب، وذلك بال شك من حبه 
  .للنيب صلى اهللا عليه وسلم

  فضل الزبري بن العوام
…  

)٤/٨١(  

  

، وملا ندب )لكل نيب حواري، وحواريي الزبري: (الزبري بن العوام قال فيه النيب صلى اهللا عليه وسلم
من يذهب فينظر إىل املشركني ما فعلوا، فلم ينتدب إال الزبري : أصحابه يف ليلة من ليايل اخلندق فقال

بد العزى بن قصي بن كالب، وهو ابن عم والزبري من بين أسد بن ع. فداك أيب وأمي: فبعثه وفداه بقوله
خدجية أم املؤمنني رضي اهللا عنها، وهو أيضاً من املهاجرين األولني، وله قرابة أخرى بالنيب صلى اهللا عليه 
وسلم، فهو ابن عمته صفية بنت عبد املطلب ، وقد كان من ااهدين الذين بذلوا أنفسهم يف اجلهاد يف 

ارمِ : (ثبتوا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم يف غزوة أحد، حىت فداه بقولهسبيل اهللا، وكان من الذين 
قتل هو و طلحة يف سنة ست وثالثني يف وقعة اجلمل، ملا خرجوا مع أهل اجلمل ). فداك أيب وأمي

وبكل حال فهم جمتهدون وإن . وحصلت الوقعة اليت حصلت بينهم وبني علي، فتربأ علي ممن قتلهما
، وال شك أن هؤالء -كما تقدم-االختالف؛ ألم أرادوا خبروجهم تتبع قتلة عثمان حصل منهم هذا 

  .الستة من أجالء الصحابة رضي اهللا عنهم، وممن شهد هلم صلى اهللا عليه وسلم بالفضل وباجلنة
  فضل أيب عبيدة بن اجلراح

…  



)٤/٨٢(  

  

قدمياً وهاجر، خرج أبوه مع املشركني أبو عبيدة عامر بن عبد اهللا بن اجلراح من املهاجرين، وقد أسلم 
يف بدر، وملا رآه أبوه مع املسلمني حاول أن يقتل ابنه؛ ألنه مسلم، وملا مل جيد بداً قتل أباه؛ لكونه مع 

ال تجِد قَوماً يؤمنونَ بِاللَّه والْيومِ اآلخرِ : املشركني، ولكون أبيه يريد قتله، ونزل فيه قول اهللا تعاىل
وي ماَءهوا آبكَان لَوو ولَهسرو اللَّه ادح نونَ مادلة.. [ادإىل آخرها، فهو من الذين مل يوادوا ] ٢٢:ا

 هنوحٍ مبِر مهدأَيانَ واِإلمي ي قُلُوبِهِمف باملشركني ولو كانوا آباًء أو أبناًء أو إخوةً، وهو من الذين كَت
ج ملُهخديو اتادلة[نلكل أمة أمني، و أمني : (وذكر النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه أمني فقال]. ٢٢:ا

مات رضي اهللا عنه سنة مثاين عشرة يف خالفة عمر ، بطاعون عمواس، ). هذه األمة أبو عبيدة بن اجلراح
هو القائد؛ ألن أبا وقد كان عمر أمره على الغزاة بعد موت أيب بكر ، عزل خالداً وجعل أبا عبيدة 

عبيدة هو أسبق من خالد بن الوليد ، وهو أفضل منه، فقدمه وجعله هو األمري القائد لتلك اجليوش، 
فهؤالء هم اخللفاء، وكذلك أتباعهم وأعوام الذين . وحصلت فتوحات عظيمة بقيادة أيب عبيدة 

، وبأم من أهل اجلنة كما شهد هلم ساعدوهم، والذين كانوا معهم، فنشهد للجميع بأم من أهل اخلري
  .بذلك نبيهم صلى اهللا عليه وسلم

  الشهادة باجلنة لكل من شهد له النيب عليه الصالة والسالم بذلك
…  

)٤/٨٣(  

  

هناك مجاعة آخرون من الصحابة شهد هلم النيب صلى اهللا عليه وسلم باجلنة، وحنن نشهد ملن شهد هلم 
والسابِقُونَ اَألولُونَ من الْمهاجِرِين : ي اهللا عنهم يف قوله تعاىلبذلك، ونترضى عن اجلميع كما رض

 هنوا عضرو مهنع اللَّه يضر انسبِإِح موهعبات ينالَّذارِ واَألنصم ]١٠٠:التوبة[وفاهللا تعاىل أخربنا أ ،
اعملوا ما شئتم : هللا اطلع على أهل بدر، فقالإن ا: (أهل لرضوانه، ويقول النيب صلى اهللا عليه وسلم

فهذا دليل على أنه غفر هلم ولو عملوا ما عملوا، وإذا صدر منهم ذنب على تقدير أنه ) فقد غفرت لكم
 تتصدى هلم الرافضة وتسبهم -مع ذلك-ذنب فإنه مغفور هلم ذا الوعد الكرمي من اهللا تعاىل، فكيف 

يت فضلوا ا كانت قبل ردم؟ فالرافضة يدعون أم ارتدوا بعد موت وتضللهم أو تزعم أن فضائلهم ال
النيب صلى اهللا عليه وسلم حيث منعوا علياً حقه من الوالية، فلما منعوه أصبحوا بذلك مرتدين، هكذا 

ومىت منعوه حقه من الوالية، والنيب صلى اهللا عليه وسلم هو الذي أمر أبا بكر أن يصلي ! تدعي الرافضة
لناس، ومل يأمر علياً ، وأقر أبا بكر بأن يصلي بالناس، و أبو بكر هو صاحبه يف كل احلاالت با



 على أن حرموا علياً من الوالية فأصبحوا -كما تزعم الرافضة-فكيف اتفق الصحابة ! واألوقات؟
، ]١٠٠:التوبة[ه رضي اللَّه عنهم ورضوا عن: كيف يرتدون وقد زكاهم اهللا بقوله! بذلك مرتدين؟

! ؟]١٠:الفتح[إِنَّ الَّذين يبايِعونك إِنما يبايِعونَ اللَّه : ومساهم السابقني األولني، ومساهم أهل البيعة
وهكذا غريهم من بقية الصحابة الذين هلم سابقة وفضل، نعترف بفضلهم، ونؤمن بسابقتهم، ونرتهلم 

، ونتربأ ممن ثلبهم وعام وقدح يف دينهم وعبادم وتسلط مرتلتهم، ونعرف لكل منهم حقه وسبقه
عليهم؛ كما تفعله الرافضة الذين نصبوا عداوم ألصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم دون غريه، واهللا 

ةاميالْق موي مهنيب كُمحي  

)٤/٨٤(  

  

  ].٢٥٨:البقرة[واللَّه ال يهدي الْقَوم الظَّالمني ] ١١٣:البقرة[
  ضالل الرافضة يف بغضهم ألكثر العشرة املبشرين باجلنة

…  
وقد اتفق أهل السنة على تعظيم هؤالء العشرة وتقدميهم ملا اشتهر : [قال الشارح رمحنا اهللا تعاىل وإياه

من فضائلهم ومناقبهم، ومن أجهلُ ممن يكره التكلم بلفظ العشرة أو فعل شيء يكون عشرة؛ لكوم 
ضون خيار الصحابة وهم العشرة املشهود هلم باجلنة، وهم يستثنون منهم علياً رضي اهللا عنه، فمن يبغ

ويبغضون سائر املهاجرين واألنصار ! أم يوالون لفظ التسعة، وهم يبغضون التسعة من العشرة: العجب
انوا ألفاً وأربعمائة، من السابقني األولني الذين بايعوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حتت الشجرة وك

لَقَد رضي اللَّه عنِ الْمؤمنِني إِذْ يبايِعونك تحت الشجرة : وقد رضي اهللا عنهم كما قال تعاىل
: ، وثبت يف صحيح مسلم عن جابر رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال]١٨:الفتح[
، ويف صحيح مسلم أيضاً عن جابر أن غالم حاطب بن أيب بلتعة )رةال يدخل النار أحد بايع حتت الشج(

ال يدخلها، ! كذبت(ليدخلن حاطب النار، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ! يا رسول اهللا: قال
، والرافضة يتربءون من مجهور هؤالء، بل يتربءون من سائر أصحاب رسول )فإنه شهد بدراً واحلديبية

ومعلوم أنه لو فرض يف العامل عشرة من ! ه وسلم إال من نفر قليل حنو بضعة عشر نفراًاهللا صلى اهللا علي
وكَانَ في الْمدينة تسعةُ رهط يفِْسدونَ : أكفر الناس مل يهجر هذا االسم لذلك، كما أنه سبحانه ملا قال

مطلقاً، بل اسم العشرة قد مدح اهللا مل جيب هجر اسم التسعة ] ٤٨:النمل[في اَألرضِ وال يصلحونَ 
، وواعدنا موسى ثَالثني لَيلَةً وأَتممناها ]١٩٦:البقرة[تلْك عشرةٌ كَاملَةٌ : مسماه يف مواضع من القرآن

، وكان صلى اهللا عليه وسلم يعتكف ]٢-١:الفجر[ولَيالٍ عشرٍ * ، والْفَجرِ ]١٤٢:األعراف[بِعشرٍ 
  عشرال



)٤/٨٥(  

  

ما من أيام : (، وقال)التمسوها يف العشر األواخر من رمضان: (األواخر من رمضان، وقال يف ليلة القدر
عشر ذي احلجة، والرافضة توايل بدل العشرة : يعين) العمل الصاحل فيهن أحب إىل اهللا من أيام العشر

ضي اهللا عنه، ويدعون أنه وصي النيب صلى علي بن أيب طالب ر: أوهلم: املبشرين باجلنة اثين عشر إماماً
اهللا عليه وسلم دعوى جمردة عن الدليل، مث احلسن رضي اهللا عنه، مث احلسني رضي اهللا عنه، مث علي بن 
احلسني زين العابدين ، مث حممد بن علي الباقر ، مث جعفر بن حممد الصادق ، مث موسى بن جعفر الكاظم 

مد بن علي اجلواد ، مث علي بن حممد اهلادي ، مث احلسن بن علي ، مث علي بن موسى الرضا ، مث حم
ومل يأت ذكر األئمة االثين عشر ! العسكري ، مث حممد بن احلسن ، ويغالون يف حمبتهم ويتجاوزون احلد

دخلت مع أيب : إال على صفة ترد قوهلم وتبطله وهو ما خرجاه يف الصحيحني عن جابر بن مسرة قال
مث . ال يزال أمر الناس ماضياً ما وليهم اثنا عشر رجالً: ( اهللا عليه وسلم فسمعته يقولعلى النيب صلى

ماذا قال النيب صلى اهللا عليه وسلم؟ : تكلم النيب صلى اهللا عليه وسلم بكلمة خفيت علي فسألت أيب
يزال هذا األمر ال : ويف لفظ. ال يزال اإلسالم عزيزاً باثين عشر خليفة: ويف لفظ. كلهم من قريش: قال

اخللفاء : ، وكان األمر كما قال النيب صلى اهللا عليه وسلم، واالثنا عشر)عزيزاً إىل اثين عشر خليفة
الراشدون األربعة، و معاوية ، وابنه يزيد ، و عبد امللك بن مروان وأوالده األربعة وبينهم عمر بن عبد 

 أمر األمة مل يزل يف أيام هؤالء فاسداً منغصاً، يتوىل وعند الرافضة أن. العزيز ، مث أخذ األمر يف االحنالل
وقوهلم ظاهر البطالن، بل ! عليهم الظاملون املعتدون، بل املنافقون الكافرون، وأهل احلق أذل من اليهود

قد ذكرنا من فضائل الصحابة سيما العشرة ]. مل يزل اإلسالم عزيزاً يف ازدياد يف أيام هؤالء االثين عشر
  عشرة: (أنه صلى اهللا عليه وسلم قال: البشارة األوىل: تمعت فيهم الثالث البشائرأم اج

)٤/٨٦(  

  

اعملوا : (أم من أهل بدر، وقد قال اهللا تعاىل ألهل بدر: البشارة الثانية. ، وذَكَرهم كما تقدم)يف اجلنة
لَقَد رضي اللَّه عنِ :  تعاىلأم من أهل البيعة، قال اهللا: البشارة الثالثة). ما شئتم فقد غفرت لكم

 ةرجالش تحت كونايِعبإِذْ ي نِنيمؤال يدخل النار : (، وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم]١٨:الفتح[الْم
فهذه البشارات الثالث كلها داخل فيها هؤالء العشرة، بل هم أوىل ا ). أحد بايع حتت الشجرة

بة الذين حضروها هلم فضل وهلم سابقة، فأهل بدر الذين شهدوا وقعة بدر وأقدم، وغريهم من الصحا
والرافضة تدعي ) اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم: (كانوا ثالمثائة وبضعة عشر، هؤالء قد قال اهللا هلم

أم ارتدوا وكفروا إال علي ونفر قليل، والذين بايعوا حتت الشجرة هم ألف وأربعمائة وزيادة، بايعوا 



إِنَّ الَّذين يبايِعونك إِنما : لنيب صلى اهللا عليه وسلم بيعة الرضوان، وأخرب اهللا بأم بايعوا رم يف قولها
 يهِمدأَي قفَو اللَّه دي ونَ اللَّهايِعبويف هذا شرف هلم وشرف للنيب صلى اهللا عليه وسلم، ]١٠:الفتح[ي ،
كيف السبيل إىل تقضي مدح من : هم ومدح النيب صلى اهللا عليه وسلمحىت قال بعض املتأخرين يف مدح

قال اإلله له حسبك جاها إن الذين يبايعونك إمنا حقاً يقال يبايعون اهللا فأي مدح أشرف من هذا 
  !املدح؟

  ]٨٩[شرح العقيدة الطحاوية 
ع لعلي رضي اهللا عنه، مث عبد اهللا بن سبأ اليهودي هو أصل الرافضة والباطنية، وهو أول من أظهر التشي

فشا الغلو يف آل البيت من قبل الرافضة، وقد رد عليهم أهل السنة، وبينوا أن الغلو فيهم ال يرضاه أهل 
  .البيت أنفسهم

  نعمة اتباع السنة وحمبة الصحابة
…  

)٤/٨٧(  

  

حلق، علينا أن حنمد حنمد اهللا أن جعلنا مسلمني، حنمد اهللا أن جعلنا سنيني، حنمد اهللا أن جعلنا من أهل ا
 نا نرى من كثرة املعرضني الذين سول هلم الشيطان وأملى هلم، أَفَمما نرى من كثرة املنحرفني، ولماهللا ل

، فنحمد اهللا الذي مل جيعلنا من املعتزلة، ومل جيعلنا من املنكرين ]٨:فاطر[زين لَه سوُء عمله فَرآه حسناً 
 من اربة، ومل جيعلنا من الرافضة، ومل جيعلنا مبتدعة، بل جعلنا من املتمسكني بالكتاب للقدر، ومل جيعلنا

والسنة، بكتاب اهللا الذي جعله اهللا هدى ملن سار عليه، ونوراً يهتدى به، ويحتذى حذوه، وكذا سنة 
 ومن ختلف عنها النيب صلى اهللا عليه وسلم اليت هي سبيل النجاة، وهي سفينة النجاة، من ركبها جنا،

حنن أهل جناة وهم شيعة : تراهم يقولون! ما أكثر الغارقني! غرق، وما أكثر الغرقى يف هذه األزمنة
حنن أهل النجاة وهم مبتدعة : أو يقولون!! حنن أهل النجاة وهم خوراج وإباضية: أو يقولون!! ورافضة

ومع ذلك ! علمانيني أو ما أشبه ذلكحنن أهل النجاة ويسمون أنفسهم حداثيني أو : أو يقولون!! بغاة
يرون احلق أبلج، يرون النور املستقيم، ! يدعون أم على احلق والصواب، وما أبعدهم عن الصواب

طعن الرافضة يف الصحابة رضي اهللا عنهم، ما ذنب : وأكرب مثال! واهلدى القومي، وهم عنه معرضون
! أيقدح فيهم ألم بلَّغوها؟! م حفظوا السنة؟أيقدح فيهم أل! الصحابة حىت تقدح فيهم الرافضة؟

! أيقدح فيهم ويعابون ويكفَّرون ألم حفظوا على األمة دينها؟! أيقدح فيهم ألم سبقوا إىل اإلسالم؟
هذه مآثرهم، ! أيقدح فيهم ويعابون ويكفَّرون ألم الذين فتحوا البالد، ونصروا اهللا ونصروا رسوله؟

 مثل هذه املآثر حىت يلعنوهم ويسبوهم ويكفروهم ويتهموهم بأم منافقون وبأم مىت كان للرافضة



هذه األوصاف تنطبق على الرافضة أمت االنطباق، ! ضالون وبأم مبتدعون وبأم حسدة خائنون؟
  ومر. وصحابة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم منها برآء، نشهد بذلك وندين به

)٤/٨٨(  

  

عشرة : (؛ ألنه ورد يف احلديث أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال)عشرة(رافضة يكرهون كلمة بنا أن ال
عندهم ممقوتاً مكروهاً ال يقبلونه وال ) العشرة(، فهؤالء العشرة ملا كانوا يكفِّروم صار لفظ )يف اجلنة

عنوم ويشتموم، يتقبلونه، مع أم يستثنون منهم واحداً فقط وهو علي ، وأما بقيتهم فإم يل
فيكفرون تسعة من هؤالء العشرة، والعاشر يوالونه ويتولونه، ملاذا كرهتم لفظ العشرة ومل تكرهوا لفظ 

مع أا وردت يف كالم اهللا ! ما ذنبها؟! ؟)عشرة(ما ذنب لفظ كلمة ! أليس ذلك من اخلطأ؟! التسعة؟
كرها وتكرر، ومل يرد ما يفيد ذمها؛ ولكن تعاىل، ويف كالم الرسول، ويف كالم أهل العلم؟ فقد ورد ذ

يف قلوم حقد على هؤالء العشرة ما عدا علياً ، وحقد أيضاً على مجيع الصحابة إلَّا أفراداً منهم قلة 
  . ......قليلة

  )ال يزال أمر الناس ماضياً ما وليهم اثنا عشر رجالً: (الكالم على حديث
…  

)٤/٨٩(  

  

مث . ال يزال هذا األمر ظاهراً حىت يليه اثنا عشر: (هللا عليه وسلم قاليف صحيح مسلم أن النيب صلى ا
هو حجة لنا على أئمتنا االثين عشر، وهذا احلديث : هذا احلديث يقول الرافضة) كلهم من قريش: قال

! أنتم تروون األحاديث اليت تؤيد مذهبنا، هكذا يقولون: يف كتبكم، رواه مسلم يف صحيحه، إذاً
حلديث صحيح رواه مسلم وغري مسلم يف كتبهم الصحيحة بأسانيد صحيحة؛ ولكن ال هذا ا: فنقول

ينطبق على أئمتكم الذين تدعون، فهو ينطبق على أئمة هلم والية، أئمة هلم إمارة، أئمة وخلفاء هلم أمر 
ن ونفوذ وسلطة وأتباع ووالية تامة، يكون من آثارهم اإلصالح العام، ومن آثارهم االقتداء م، وم
آثارهم نفوذ األوامر، ومن آثارهم جتهيز اجليوش، وغزو البالد وفتحها، ومجع األموال لبيت املال، 

ال، إمنا ! وتصريفها يف وجوهها، هل كان أحد أئمتكم هكذا ما عدا علياً وما عدا احلسن ستة أشهر؟
ثين عشر، فعد كانت هذه الوالية ألئمة ووالة كلهم من قريش، وقد عد الشارح هؤالء األئمة اال

اخللفاء األربعة؛ وذلك ألم متت هلم الوالية، وعد معاوية وابنه؛ ألن معاوية توىل عشرين عاماً، وابنه 
توىل أربع سنني، وكان هلما والية، وكان الغزو يف زماما مستمراً، وعد عبد امللك بن مروان وأوالده 



يز، قبله ولدان لـ عبد امللك ، وبعده ولدان، فهؤالء اخللفاء الذين هم أربعة، وبينهم عمر بن عبد العز
اثنا عشر، وقد كان لغريهم والية ولكنها ناقصة، كـ ابن الزبري وكذلك مروان، فواليتها ناقصة، 

فما بقي إال هؤالء، أما : إذاً. وكذلك مروان بن حممد األخري كانت واليته ناقصة أيضاً؛ ألا سلبت منه
عباس فقد خرجت الفنت، وكثرت البدع، وانتشر الضالل، وقربوا اليونان، بعدهم يف خالفة بين ال

وقربوا الترك، ومكَّنوهم من الوالية، وظهر القول خبلق القرآن، والقول بإنكار الصفات، والقول 
األئمة االثنا : إذاً. يف خالفة بين العباس: بالقدر، والقول باإلرجاء، ومتكن الرفض يف تلك األيام أي

  أبو بكر ، مث عمر ، مث عثمان ،: ر همعش

)٤/٩٠(  

  

مث علي ، مث معاوية ، مث يزيد بن معاوية ، مث عبد امللك بن مروان ، مث الوليد بن عبد امللك ، مث سليمان 
بن عبد امللك ، مث عمر بن عبد العزيز ، مث يزيد بن عبد امللك ، مث هشام بن عبد امللك ، هؤالء اثنا 

صحيح أن علياً : ال شك أن الرافضة يدعون األئمة االثنا عشر أئمتهم فنقول: ونقول. عشر خليفة
كانت له خالفة، وهو من اخللفاء الراشدين، وأما احلسن فليس له خالفة، وإمنا استوىل ستة أشهر مث 
قُتل، تنازل لـ معاوية ، أما احلسني فلم يتم له والية، وإمنا وعده أهل العراق بأن يبايعوه مث ملا جاءهم 

أما ولده الذي هو علي بن احلسني زين العابدين فهو علم من العلماء ومل يكن له والية، وهكذا أوالده 
الذين تسلسلوا منه إىل أن كان آخرهم احلسن بن علي العسكري ، وهو آخر السلسلة من ذرية زين 

الرافضة رأوا أنه ال بد أن العابدين ، واحلسن العسكري ليس له ولد، مل خيلِّف، وملا كان إماماً عند 
يكون له ولد، فجعلوا له ولداً؛ ولكن جعلوه خمتفياً، فادعوا أن له ولداً امسه حممد بن احلسن ، وأنه 

خمتف، وأنه سيخرج، وادعوا أنه دخل سرداب سامراء، وأنه سوف خيرج، وقد ذكرنا شيئاً من الكالم 
لذين تدعي الرافضة ليس هلم والية وال نفوذ وال عن هذا املنتظر عندهم، وعرفنا أن هؤالء األئمة ا

سلطة، ما عدا علياً و احلسن بضعة أشهر، ومن بعدهم بقوا كأفراد قريش، وكسائر العلماء الذين هلم 
علم، ومعهم من العلم ما يعملون به أو يدعون إليه، وليسوا وحدهم، بل يف زمام علماء من قريش 

انوا مياثلوم أو يفوقون كثرياً منهم، فما الذي خصص هؤالء حىت ومن غري قريش، وقبلهم وبعدهم، وك
 أئمتكم دون غريهم، مع أنه ال مميز هلم وال شيء خيصصهم؟ فاحلاصل أن -أيها الشيعة-جتعلوهم 

ليس فيه ) ال يزال هذا األمر ظاهراً حىت يليه اثنا عشر خليفة كلهم من قريش: (استدالهلم ذا احلديث
  . ...... حجة عليهم، فلينتبه لذلكحجة هلم، بل هو

  حمبة الصحابة وأهل البيت براءة من النفاق
…  



)٤/٩١(  

  

ومن أحسن القول يف أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه : (قوله: [قال الشارح رمحنا اهللا تعاىل وإياه
.). .وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس، وذرياته املقدسني من كل رجس؛ فقد برئ من النفاق 

تقدم بعض ما ورد يف الكتاب والسنة من فضائل الصحابة رضي اهللا عنهم، ويف صحيح مسلم عن زيد 
: بني مكة واملدينة فقال) مخاً: (قام فينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خطيباً مباء يدعى: بن أرقم قال

: أوهلما: ، وأنا تارك فيكم ثقلنيأال أيها الناس، إمنا أنا بشر يوشك أن يأيت رسول ريب فأجيب: أما بعد(
فحث على كتاب اهللا ورغَّب فيه، مث . كتاب اهللا، فيه اهلدى والنور، فخذوا بكتاب اهللا واستمسكوا به

، وخرج البخاري عن أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه )ثالثاً. وأهل بييت، أذكركم اهللا يف أهل بييت: قال
ألن أصل الرفض إمنا ) فقد برئ من النفاق: (ا قال الشيخ رمحه اهللاوإمن. ارقبوا حممداً يف أهل بيته: قال

أحدثه منافق زنديق قصده إبطال دين اإلسالم والقدح يف الرسول صلى اهللا عليه وسلم، كما ذكر ذلك 
العلماء، فإن عبد اهللا بن سبأ ملا أظهر اإلسالم أراد أن يفسد دين اإلسالم مبكره وخبثه، كما فعل بولس 

ن النصرانية، فأظهر التنسك، مث أظهر األمر باملعروف، والنهي عن املنكر، حىت سعى يف فتنة عثمان بدي
وقتله رضي اهللا عنه، مث ملا قدم علي الكوفة أظهر الغلو يف علي والنصر له؛ ليتمكن بذلك من أغراضه، 

، وتقدم أن من فضله على وبلغ ذلك علياً فطلب قتله، فهرب منه إىل قرقيس، وخربه معروف يف التاريخ
. أيب بكر و عمر جلده جلد املفتري، وبقيت يف نفوس املبطلني مخائر بدعة اخلوارج من احلرورية والشيعة
وهلذا كان الرفض باب الزندقة، كما حكاه القاضي أبو بكر بن الطيب عن الباطنية، وكيفية إفسادهم 

وجدت من تدعوه مسلماً أن جتعل التشيع عنده جيب عليك إذا : فقالوا للداعي: لدين اإلسالم قال
دينك وشعارك، واجعل املدخل من جهة ظلم السلف لـ علي وقتلهم احلسني ، والتربي من تيم وعدي 

  وبين أمية وبين

)٤/٩٢(  

  

فإذا ! وما أشبه ذلك من أعاجيب الشيعة وجهلهم! العباس، وأن علياً يعلم الغيب، يفوض إليه خلق العامل
.  من بعض الشيعة عند الدعوة إجابةً ورشداً أوقفته على مثالب علي وولده رضي اهللا عنهمأنِست
وال شك أنه يتطرق من سب الصحابة إىل سب أهل البيت، مث إىل سب الرسول صلى اهللا عليه . انتهى

رة ذكر بعد أن ذكر املصنف اخللفاء العش]. وسلم؛ إذ أهل بيته وأصحابه مثل هؤالء الفاعلني الضالني
بقية الصحابة وذكر زوجات النيب صلى اهللا عليه وسلم، وقد تقدم شيء من فضائل الصحابة مجيعاً أو 

وكانوا ألفاً ] ١٨:الفتح[لَقَد رضي اللَّه عنِ الْمؤمنِني إِذْ يبايِعونك تحت الشجرة : بعضهم كقوله تعاىل



لك أيضاً قد أخرب تعاىل بأنه رضي عنهم يف آية أخرى كقوله وكذ. وأربعمائة وزيادة رضي اهللا عنهم
والسابِقُونَ اَألولُونَ من الْمهاجِرِين واَألنصارِ والَّذين اتبعوهم بِإِحسان رضي اللَّه عنهم ورضوا : تعاىل
 هنال تسبوا : (ه صلى اهللا عليه وسلمواآليات كثرية كما تقدم، ومن األحاديث قول] ١٠٠:التوبة[ع

هذا يف ) لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم وال نصيفه! أصحايب، فوالذي نفسي بيده
مىت يصل إىل ! الصحابة رضي اهللا عنهم، وما ذاك إال ألم فاقوا غريهم بالصحبة، مىت يدركهم غريهم؟

ا بصحبتهم لنبينا صلى اهللا عليه وسلم، وبقتاهلم معه لقد سبقونا وسبقوا من قبلن! ما وصلوا إليه؟
وجهادهم، وبإيثارهم له، وبإنفاقهم أمواهلم يف سبيل نصرته، وباألخذ عنه والتعلُّم منه، وبالقيام بعده 

  !بالسنة وتبليغها، وباجلهاد يف سبيل اهللا معه وبعده، مىت يدركهم غريهم رضي اهللا عنهم؟
  الكالم على حديث غدير خم

…  

)٤/٩٣(  

  

ملا رجع النيب صلى اهللا : (حديث غدير خم الصحيح منه ما رواه مسلم عن زيد بن أرقم رضي اهللا عنه
خم، : عليه وسلم من مكة بعد حجة الوداع وأقبل على املدينة نزلوا يف أثناء الطريق يف موضع يقال له

م يف هذه اخلطبة، وذكر هلم وكان هناك غدير فأقاموا عليه يوماً أو بعض يوم، فخطب خطبة وأوصاه
-إمنا أنا بشر يوشك أن يأتيين رسول ريب : قرب أجله، وكأن اهللا تعاىل قد أطلعه على قرب وفاته، فقال

إين : (وذكر أنه تارك فينا ثقلني ، ويف رواية صحيحة أنه قال)  فأجيب-امللَك الذي يقبض روحي: أي
فَإِنْ : رجع الذي يرجع إليه عند التنازع كما قال تعاىل، ومها امل)كتاب اهللا وسنيت: تارك فيكم الثقلني

إين : (إىل الكتاب والسنة، هكذا قال: أي] ٥٩:النساء[تنازعتم في شيٍء فَردوه إِلَى اللَّه والرسولِ 
كم إين تارك في: (، ويف هذا احلديث قال)كتاب اهللا وسنيت: تارك فيكم ما إن متسكتم به لن تضلوا

فحث على كتاب اهللا . كتاب اهللا، فيه اهلدى والنور، فخذوا بكتاب اهللا واستمسكوا به: أوهلما: الثقلني
: يقول الرواي) أذكركم اهللا يف أهل بييت.. وأهل بييت، أذكركم اهللا يف أهل بييت : ورغَّب فيه، مث قال

ه من أهل بيته؛ ولكن أهل بيته هم نساؤ: ومن أهل بيته؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ فقال: فقلنا لزيد 
، فعد منهم آل علي وآل العباس -بين هاشم الذين مل حتل هلم الزكاة: يعين-الذين حرِموا الزكاة بعده 

بين هاشم، فكأن زيداً يقصد بذلك أن أقاربه يستوصى م : وآل جعفر وآل أيب طالب وآل عقيل، يعين
والذي نفسي بيده ال يؤمنوا حىت حيبوكم : ( وسلم قال للعباس خرياً، وقد ثبت أن النيب صلى اهللا عليه

الذين هم بنو -؛ ملا ذكر له العباس أن بعض قريش جيفوا بين هاشم، فدل على أن ألقاربه )هللا ولقرابيت



 ميزة وفضيلة؛ وذلك لشرف القرب من النيب صلى اهللا عليه وسلم، وألم صفوة صفوة يف قوله -هاشم
  إن اهللا اصطفى من العرب كنانة، واصطفى من كنانة قريشاً، واصطفى من: (لمصلى اهللا عليه وس

)٤/٩٤(  

  

  . ......فهو صلى اهللا عليه وسلم خيار من خيار) قريش بين هاشم، واصطفاين من بين هاشم
  أهل البيت هم بنو هاشم ويدخل فيهم أمهات املؤمنني

…  
هادة زيد بن أرقم أن نساء النيب صلى اهللا عليه هذا احلديث فيه أن أهل البيت هم بنو هاشم، وفيه ش
حنن نوايل أهل بيت النيب صلى اهللا عليه وسلم، : وسلم من أهل بيته، وتسمعون الرافضة دائماً يقولون

أتعيبوننا ألننا حنب أهل بيته؟ إمنا ذنبنا عندكم أننا أحببنا أهل بيت النيب صلى اهللا عليه وسلم، وما ذنب 
ويدندنون دائماً بأم حيبون أهل بيت النيب صلى اهللا ! نيب صلى اهللا عليه وسلم؟من أحب أهل بيت ال
كذبوا، أهل بيته صلى اهللا عليه وسلم يدخل فيهم نساؤه، وهم يعادون أغلب : عليه وسلم، فنقول

نسائه أشد العداوة، وأهل بيته يدخل فيهم عمه وبنو عمه آل العباس، وهم يعادون العباسيني وذريتهم، 
أهل بيته يدخل فيهم كل أقاربه من بين هاشم حىت ذرية أيب هلب، وإن كان أبو هلب و أبو طالب ماتا و

كافرين، لكن ذريتهما من بين هاشم من أقارب النيب صلى اهللا عليه وسلم، ولكن الرافضة تتربأ منهم، 
لون له والية، وإن كان ابن احلنفية ال جيع: وال ختص إال علياً وبعض ذريته، بعضهم وليس كلهم، فمثالً

ألسن هن يف بيوته ! من ذرية علي، فعندهم أن أهل بيته هم علي وولداه وذريتهما فقط، أين نساؤه؟
، فهذه البيوت هي بيوت ]٣٣:األحزاب[وقَرنَ في بيوتكُن : يقول اهللا تعاىل! صلى اهللا عليه وسلم؟

ال تدخلُوا بيوت النبِي إِلَّا أَنْ يؤذَنَ :  واهللا تعاىل يقولالنيب صلى اهللا عليه وسلم، وهو الذي أنزهلن فيها،
 مل يكن له إال بيوت أزواجه، إذاً! فهل كان له بيوت خاصة ليس فيها أزواجه؟] ٥٣:األحزاب[لَكُم :

أن فبيت النيب صلى اهللا عليه وسلم وبيوته هي اليت أنزل فيها نساءه، فنساؤه من أهل بيته، وال ننكر 
فاطمة من أهل بيته، وال ننكر أن ابنته زينب امرأة أيب العاص من أهل بيته، فهي ابنته وهلا ذرية، وال 

  ننكر أن رقية و أم كلثوم اللتني تزوجهما

)٤/٩٥(  

  

عثمان من أهل بيته، فهما بنتاه، ولكن ال تعترف الرافضة إال بفاطمة فقط وأوالدها، أليس هذا هو 
حق الصحابة وأمهات املؤمنني على مجيع املؤمنني : نقول بعد ذلك!  اخلطأ؟أليس هذا هو! الغلط؟



إن من أحب الصحابة ومن : الترضي عنهم، وحمبتهم، واالعتراف حبقهم، واالعتراف بفضلهم، ونقول
  . بريء من النفاق، ومن أبغضهم ففي قلبه نفاق-:كما يقول الشارح-أحب أمهات املؤمنني فهو 

  أ اليهوديقصة عبد اهللا بن سب
…  

ساق الشارح رمحه اهللا قصة ابن السوداء الذي هو عبد اهللا بن سبأ، فذكر أنه أظهر حمبة علي يف أول 
األمر، وأظهر نصرته، وهو منافق، دخل يف اإلسالم متستراً ألجل أن يفسد على املسلمني دينهم، بل 

شر ومتكن غاظه ذلك أشد الغيظ، وليفسد على املسلمني عقوهلم، وكان يهودياً، وملا رأى اإلسالم انت
فعند ذلك فكر يف حيلة يفسد ا على املسلمني عبادم وديانتهم، فأظهر التنسك، وأظهر التعبد، 
وأظهر التدين، وأظهر الصالح، مث أظهر حمبة علي أول األمر، وأظهر الثأر له، وسعى يف الفتنة اليت 

ار أولئك الثوار أو كثرياً منهم، وهو الذي نشر حصل بسببها قتل عثمان رضي اهللا عنه، فهو الذي أث
مساوئ لعثمان وأنه فعل وفعل، فجمع مجوعاً من العراق وغريه، وسار مع الذين ساروا إىل أن حاصروا 
عثمان، وكانت النهاية أن قتل، وملا بويع علي رضي اهللا عنه أظهر أوالً مواالته، مث بعد ذلك فكر يف أن 

إن علياً هو ربكم، إن علياً هو اهللا، فلماذا ال تعبدونه؟ اعبدوه كما :  فقاليفسد على أوليائه دينهم،
تعبدون اهللا، وما قصده بذلك إال أن يفسد عليهم دينهم، فصدقه خلق كثري من السبئية، وملا خرج علي 

ن امرأة توبوا، أنا اب: فأنكر عليهم علي وقال! تعاىل اهللا. أنت إهلنا، أنت ربنا: مرةً سجدوا له، وقالوا
أنت إهلنا، فماذا فعل م؟ أحرقهم، : فقالوا! تأكل القديد، أنا مولود وسوف أموت، كيف جتعلوين رباً؟

اآلن عرفنا أنك : خد هلم أخاديد، وجعل يستتيبهم فال يقبلون وال يتوبون، بل متسكوا مبقالتهم، وقالوا
  الرب؛ ألنك

)٤/٩٦(  

  

نار، فاآلن عرفنا أنك إله، فصربوا على أن حيرقهم، وهو حرق تعذب بالنار، وال يعذب بالنار إال رب ال
ملا رأيت األمر أمراً منكراً : مستمر إن شاء اهللا من نار الدنيا إىل نار اآلخرة، وكان حيرقهم ويقول

أججت ناري ودعوت قنرباً و قنرب هو غالم له، فصاروا يدعونه وهو حيرقهم ويقذفهم يف النار واحداً 
أشهد أن ال :  أول الغالة، وال يزال هلم ورثة يدعون أن علياً هو اهللا، حىت يقول قائلهمواحداً، فهؤالء

فمن إله الناس قبل علي ! ال إله إال علي، تعاىل اهللا: علي، فيعين: إله إال حيدرة األنزع البطني حيدرة أي
  . ......ولكنهم ال يعقلون! من إله الناس بعد علي ؟! ؟

  سبأالباطنية هم ورثة ابن 
…  



)٤/٩٧(  

  

القرامطة، وهلم مثانية أمساء مذكورة يف بعض الكتب، وقد : الباطنية، ويسمون أيضاً: توجد فرقة يقال هلم
تكلم عليها ابن اجلوزي يف كتابه تلبيس إبليس وغريه، وأشهرها الباطنية؛ ألم يبطنون خالف ما 

كفر احملض، واحلقيقة أم ال دين هلم، ظاهرهم الرفض، وباطنهم ال: يظهرون، يقول العلماء يف وصفهم
دخلوا يف اإلسالم تستراً، وحيلتهم أن يفسدوا عقائد الناس، وقد ذكر الشارح مبدأهم، وأم قاموا 
على هذه العقيدة الفاسدة، وعقيدم ال نتطرق هلا، فهي طويلة يكثر الكالم فيها، وقد ذكر الشارح 

 به اجلهلة، وقد ظهروا يف آخر القرن الثالث، وملا متكنوا فعلهم الذي يقتنصون به الناس، ويصطادون
:  قد متكن فيهم حب أهل البيت، فقالوا-إيران وما اتصل ا-رأوا أن أهل العراق وأهل خراسان 

نقتنصهم ذه احليلة، فندعوهم إىل حب أهل البيت، وكان ذلك بعد موت احلسن العسكري الذي هو 
حنن :  يدعون أن ولده حممد بن احلسن دخل السرداب، فصاروا يقولونآخر أئمتهم األحياء، وهو الذي

نذر بني يدي املهدي، و املهدي سيخرج قريباً، فبايعونا على ما حنن عليه، وكان من أشهر رؤسائهم 
ابن بيطان وكان من دعام، وكان مرتله يف املنطقة الشرقية يف القطيف، : وقادم رجل يقال له
منذ القدم، فاجتمع عليه خلق كثري، وذكروا أنه خرج مرة من العراق متوجهاً إىل فالقطيف معدن كفر 

إنين أدعو إىل نصرة املهدي، وأدعو إىل : القطيف، ويف أثناء الطريق رأى رجالً يسوق له محراً، فقال له
أنا : أمر، يكون فيه النصر، وكان ذلك الرجل جاهالً وهو محدان قرمط ، فاخندع بابن بيطان ، وقال

أتقبل منك، وأنا الذي أنصرك، وأنا الذي أواليك، فأفش إيل كل ما تريد، فصار محدان هذا من أنصاره، 
وكثر أتباعه، وصارت النسبة إليه أكثر، حىت مسوا قرامطة نسبة إىل محدان هذا، فكثروا ومتكنوا، 

ال خترج : هم خيوفه ويقول لهواستولوا على هذه املنطقة الشرقية، حىت أن اخلليفة العباسي أرسل إىل أمري
  إن عندي أكثر من مائة ألف يفدوين: عن الطاعة، فقال

)٤/٩٨(  

  

قم فألق نفسك من هذا اجلدار : بأنفسهم، لو أمرت أحدهم بقتل نفسه مل يعصين، مث قال ألحدهم
 ألف عندي مائة: الرفيع، فقام ذلك املسكني وألقى نفسه على أم رأسه، فسقط على البالط فمات، فقال
وقويت شوكته، ! كلهم يفدوين كما فداين هذا، وكلهم يف طاعيت، أتظن أين أخافك يا خليفة العباسيني؟

ومن أخبار هؤالء القرامطة الباطنية حادثتهم الشنيعة، اليت هي أشنع األمور، وهي قتلهم . وعظم أمره
 يوم التروية يطوفون فلم احلجاج يف احلرم املكي سنة ثالمثائة وسبعة عشر، كان احلجاج حمرمني يف

يشعروا إال وقد سلّ ذلك القرمطي وأصحابه سيوفهم عليهم، وأخذوا يقتلون احلجاج قتالً ذريعاً، 



فجعل احلجاج يلوذون بالكعبة، ويتعلقون بأستارها، وجعل يقتلهم، وال يبايل م، حىت قتل من شاء 
 الساحة من القتلى، وكان من أمره أن منهم، وقذفهم يف بئر زمزم حىت امتألت من القتلى، وامتألت

خلع كسوة البيت، وفرقها بني أصحابه، وأصعد رجالً ليقلع ميزاب الكعبة، ولكن ذلك الرجل الذي 
صعد ليقلعها سقط على أم رأسه فمات إىل النار، فخاف امللعون أن تكون هناك عقوبة، ولكنه قلع 

سود، بعد أن فشا القتل يف احلجاج، وبقي احلجر احلجر األسود، وخرج هارباً مبن معه ومعه احلجر األ
  .عندهم اثنني وعشرين سنة، إىل أن رد يف سنة تسع وثالثني وثالمثائة بعد أن ضعفت شوكتهم وهددوا

  تأثر الرافضة بابن سبأ اليهودي
…  

)٤/٩٩(  

  

ق مبثل ورث الرافضة القرامطة الباطنية، الذين ظاهرهم الرفض، وباطنهم الكفر احملض، فكيف يوث
هؤالء، ويدعى أم إخوان لنا، وأم من أهل اإلسالم، ومن أهل الوالية، وهذه سوابقهم وهذه 

وتعرفون أن من مبادئهم التقية، وهي أم يلعنون الرافضة ويلعنون الشيعة أمام أهل السنة، !! أحواهلم؟
ذَا لَقُوا الَّذين آمنوا قَالُوا آمنا وإِ: ويترضون عن الصحابة يف ظاهر أمرهم، ولكنهم كالذين قال اهللا فيهم

تعاىل اهللا عن قوهلم، كأم ] ١٤:البقرة[وإِذَا خلَوا إِلَى شياطينِهِم قَالُوا إِنا معكُم إِنما نحن مستهزِئُونَ 
 أن من أحب وقد عرفنا! يستهزئون باهللا ويستهزئون باملسلمني، فهذه مقالة هؤالء، فكيف يوثق م؟

الصحابة رضي اهللا عنهم وأحب أمهات املؤمنني وواالهم وسار على جهم فهو إن شاء اهللا بريء من 
النفاق؛ وذلك ألن حمبتهم حتمل على اتباعهم، وحتمل على العمل بسنتهم وبنقلهم ومبا جاء عنهم، أما 

ذا سوء ظن باهللا، وادعاء أنه ما بغضهم، أو بغض أحد منهم، أو متهم بأم خانوا، أو أم كذبوا؛ فه
إِنا نحن نزلْنا الذِّكْر وإِنا لَه لَحافظُونَ : حفظ كتابه، وما حفظ دينه، وتكذيب لقول اهللا تعاىل

، فلينتبه ملثل هذا، وليعلم أن حمبة الصحابة رضي اهللا عنهم براءة من النفاق، فقد ثبت أن ]٩:احلجر[
، وإذا كان )ال حيبهم إال مؤمن، وال يبغضهم إال منافق: (وسلم قال يف حق األنصارالنيب صلى اهللا عليه 

وحنن حنب . هذا يف حق األنصار، فاملهاجرون بطريق األوىل، ال حيبهم إال مؤمن وال يبغضهم إال منافق
بهم أهل البيت، وحنب علياً رضي اهللا عنه وزوجته وأوالده، ونربأ إىل اهللا ممن كفرهم أو ضللهم، حن

حنن حنبهم أشد من حمبتكم هلم، فلو ! ونشهد اهللا على حمبتهم، فبماذا تطعنون علينا يا معشر الرافضة؟
كذبتم، أبو بكر هو صديق علي وحبيبه، وقد مسعنا : إن من أحب علياً لزمه أن يبغض أبا بكر، قلنا: قلتم

  ما نقل الشارح رمحه اهللا أن علياً رضي اهللا عنه

)٤/١٠٠(  



  

لو خرج علي ألدب هؤالء الرافضة الذين يشتمون ! دب من فضله على أيب بكر وعمر، وواهللاكان يؤ
  .أبا بكر وعمر ، ويشتمون أجالء الصحابة، ولنكل م، ولكنهم قوم ال يعقلون

  ]٩٠[شرح العقيدة الطحاوية 
ذرون من من عقائد أهل السنة سالمة صدورهم للصحابة والتابعني ومن بعدهم من علماء األمة، ويع

أخطأ يف املسائل االجتهادية ويعتقدون أن له أجراً على اجتهاده، خبالف الرافضة املخالفني للعقل والنقل 
  .يف كل مسالكهم

  ال يبغض الصحابة إال منافق
…  

نسأل اهللا أن يرزقنا حتقيق اإلميان به، واإلميان برسوله صلى اهللا عليه وسلم وما جاء عنه، ونعوذ باهللا من 
: ، ونعوذ باهللا من النفاق، ونعوذ باهللا من سيئ األخالق، ورد عن بعض السلف أنه قال يف النفاقالشقاق

من عالمات اإلميان حمبة الصحابة، ومن عالمات النفاق بغض . ما أمنه إال منافق، وما خافه إال مؤمن
، وال يبغضهم إال ال حيبهم إال مؤمن: (الصحابة، ورد أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال يف األنصار

عهد إيل النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه ال حيبين إال مؤمن، : (، وورد أن علياً رضي اهللا عنه قال)منافق
، ويقال كذلك يف بقية الصحابة مجيعاً، فحبهم إميان، وبغضهم نفاق، كما ذكر )وال يبغضين إال منافق

 مذهب الرافضة رجل من املنافقني يقال له ذكر الشارح أن أول من دعا إىل. ذلك الطحاوي رمحه اهللا
ابن السوداء عبد اهللا بن سبأ ، وهو يهودي دخل يف اإلسالم متستراً، وأراد أن يفسد على املسلمني 

 هؤالء الرافضة، الذين مسوا أنفسهم شيعة، فهم أتباع ذلك -مع األسف-عقيدم ودينهم، وقلده 
لشارح رمحه اهللا، وتوسع املؤرخون يف ذكر نفاقه وما دعا املنافق، وسريته مشهورة، وقد ذكر بعضها ا

  . ......إليه
  نفاق الباطنية الذين يظهرون الرفض ويبطنون الكفر

…  

)٤/١٠١(  

  

ورث الرافضة والسبئية من هم أشد كفراً ونفاقاً، وهم الباطنية أو القرامطة، فرقة ظهرت يف آخر القرن 
وظهر هلم فساد كبري، ومقاالت شنيعة، يقول فيهم بعض الثالث، ومتكنت يف أول القرن الرابع، 

ويذكرون أن الذي محلهم على الدخول يف اإلسالم . ظاهرهم الرفض، وباطنهم الكفر احملض: السلف
إخراج األمة من عقيدا وإفساد عقيدا من اإلميان باهللا واإلميان بالبعث وما أشبه ذلك، وعقائدهم 



يف آخر القرن الثالث، يف حدود سنة مائتني وسبعني إىل حدود سنة كفرية، وقد متكنوا مع األسف 
ثالمثائة وثالثني، فتمكنوا من البحرين واألحساء والقطيف واخلليج كله، ووصلوا إىل حدود العراق، 
وأغاروا على العراق مراراً، وقتلوا وسبوا، ويف سنة ثالمثائة وسبعة عشر قتلوا احلجاج، وقلعوا احلجر 

قي عندهم إىل أن ضعف أمرهم يف سنة تسع وثالثني وثالمثائة، وال شك أم كفرة فجرة، األسود، وب
فكيف متكنوا؟ رأوا أن أهل العراق وأهل إيران وأهل تلك البالد قد متكن من قلوم حب علي وأهل 
هدي بيته، فقد كانوا على مذهب الرافضة، فدخلوا عليهم من هذا اجلانب، وبدءوا بادعاء أم رسل للم

املنتظر، الذي هو عند الرافضة حممد بن احلسن العسكري ، الذي دخل سرداب سامراء، وال يزالون 
حنن : ينتظرونه، فهؤالء القرامطة ادعوا أم رسله، وأم كمقدمة بني يديه، وأنه سيخرج قريباً، فقالوا

ولة العباسية، وعلى دولة نؤلف من يكون عوناً له، حىت إذا خرج يكون له أعواناً، حىت يقضي على الد
كذا وكذا، حىت ال يبقى أحد ضده، هذا تفكريهم، فاخندع م خلق كثري، وفعلوا األفاعيل، وظهر 

للناس فسقهم وكفرهم، فذكر املؤرخون أم حجوا مرة، وملا كانوا يف أثناء الطريق على حدود الضريبة 
وا حبجاج العراق، فقتلوا احلجاج، وكان اليت هي حمرم ميقات أهل العراق أو قبل ذلك بقليل؛ اتفق

أمريهم من بين العباس، ومل يبقوا منهم إال من شذ، قتلوهم وأخذوا ما معهم من النساء والرواحل، 
  وهرب من سلم منهم، والذين هربوا راجلني مات أغلبهم ظمأً وجهداً،

)٤/١٠٢(  

  

قطيف وما حوله، وقد مساهم أهل السنة فهذه من أفعال هؤالء املنافقني الباطنية الذين ورثتهم يف ال
بالباطنية؛ ألم يبطنون الكفر، ويظهرون أم حيبون أهل البيت، وأم يوالوم، وأم أتباع علي ، 

ادعوا الناس إىل حمبة اآلل، ادعوهم إىل حمبة أهل البيت، ادعوهم إىل حمبة آل املصطفى، : يقولون لدعام
نقبل منكم حىت تتربءوا من بين العباس، وحىت تتربءوا من اخللفاء، وحىت ال : فإذا أجابوكم فقولوا هلم

تتربءوا من الصحابة، وحىت تتربءوا من بين أمية، ومن كذا ومن كذا، فإذا تربءوا منهم، واعتقدوا 
كفرهم وخروجهم من امللة، عند ذلك يقدحون أيضاً يف إمامهم الذي يتبعونه وهو علي ، ويذكرون هلم 

البه، وما نقم عليه، فعند ذلك يبقون مذبذبني، ال إىل املؤمنني وال إىل الشيعة، ال سنيني وال عيوبه ومث
  .شيعة، فيكونون منهم، يبطنون ما يبطنون، فغروا اخللق الكثري ذه احليلة

  التقية: من مبادئ الرافضة النفاق ويسمونه
…  

)٤/١٠٣(  

  



لرافضة من مبادئهم النفاق الذي يسمونه التقية، حنلة الشيعة مبناها على النفاق، وقد اشتهر أن ا
من ال تقية له ال دين له، فتجدهم يتربءون من الرفض، ويشتمون الرافضة إذا كانوا مع أهل : ويقولون

بل حنن حنبهم، حنب أبا بكر ، وحنب عمر ، ! كيف تزعمون أننا نبغض الصحابة؟: السنة، فيقولون
وإِذَا لَقُوا : بنت عمر ، ولكن يقولون بألسنتهم ما ليس يف قلوموالرسول تزوج بنت أيب بكر ، وتزوج 

، أليس ]١٤:البقرة[الَّذين آمنوا قَالُوا آمنا وإِذَا خلَوا إِلَى شياطينِهِم قَالُوا إِنا معكُم إِنما نحن مستهزِئُونَ 
إنكم تسبون : ثرياً من شيعة البحرين فقلت هلمكلمت أنا ك. وقد اشتهر هذا عنهم! هذا هو النفاق؟

أليس كذا : ال نقول بذلك، وأخذوا يترضون عن الشيخني، ويقولون: الصحابة، ولكن تربءوا، وقالوا
وكذا؟ ولكن عندما جاءهم بعض من أخفى نفسه، وشتم يف ظاهر األمر الشيخني، وافقوه على ذلك، 

هذا هو النفاق، فالذين حيبون الصحابة :  عنهم، إذاًوأخذوا يذكرون مثالب وعيوب الصحابة رضي اهللا
  .من قلوم بريئون من النفاق، والذين يبغضوم أو يبغضون أحداً منهم مل يسلموا من النفاق

  حمبة أهل السنة لعلماء السلف
…  

)٤/١٠٤(  

  

عني، أهل اخلري وعلماء السلف من السابقني ومن بعدهم من التاب: [قال الشارح رمحنا اهللا تعاىل وإياه
قال اهللا . واألثر وأهل الفقه والنظر، ال يذكرون إال باجلميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غري السبيل

ه ومن يشاققِ الرسولَ من بعد ما تبين لَه الْهدى ويتبِع غَير سبِيلِ الْمؤمنِني نولِّه ما تولَّى ونصل: تعاىل
، فيجب على كل مسلم بعد مواالة اهللا ورسوله مواالة املؤمنني ]١١٥:النساء[جهنم وساَءت مصريا 

كما نطق به القرآن، خصوصاً الذين هم ورثة األنبياء، الذين جعلهم اهللا مبرتلة النجوم يهتدى م يف 
ذ كل أمة قبل مبعث حممد صلى اهللا ظلمات الرب والبحر، وقد أمجع املسلمون على هدايتهم ودرايتهم؛ إ

عليه وسلم علماؤها شرارها إال املسلمني فإن علماءهم خيارهم، فإم خلفاء الرسول من أمته، واحمليون 
ملا مات من سنته، فبهم قام الكتاب وبه قاموا، وم نطق الكتاب وبه نطقوا، وكلهم متفقون اتفاقاً يقيناً 

 عليه وسلم، ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث على وجوب اتباع الرسول صلى اهللا
عدم اعتقاده أن النيب : أحدها: صحيح خبالفه، فال بد له يف تركه من عذر، ومجاع األعذار ثالثة أصناف

اعتقاده أن : والثالث. عدم اعتقاده أنه أراد تلك املسألة بذلك القول: الثاين. صلى اهللا عليه وسلم قاله
فلهم الفضل علينا واملنة بالسبق، وتبليغ ما أرسل به الرسول صلى اهللا عليه وسلم . سوخذلك احلكم من

ربنا اغْفر لَنا ولإِخوانِنا الَّذين سبقُونا : إلينا، وإيضاح ما كان منه خيفى علينا، فرضي اهللا عنهم وأرضاهم
هذا الكالم يتعلق ]]. ١٠:احلشر[ذين آمنوا ربنا إِنك رُءوف رحيم بِاِإلميان وال تجعلْ في قُلُوبِنا غلا للَّ



بأئمة املسلمني، وعلماء الدين، وعباد األمة، وهداا، الذين هداهم اهللا، وسددهم، وأرشدهم، وبصرهم 
  باحلق، الذين ورثوا النبوة، ومحلوا العلم، ونقلوه عمن قبلهم، ولقنوه

)٤/١٠٥(  

  

  . ......ن بعدهم، قوالً وعمالًوعلموه مل
  فضل أهل القرون األوىل

…  
خري الناس قرين، مث الذين : (قد شهد النيب صلى اهللا عليه وسلم لسلف األمة باخلري وبالفضل فقال

أنتم خري من أبنائكم، وأبناؤكم خري من : (، وروي عنه أنه قال ألصحابه)يلوم، مث الذين يلوم
من النيب صلى اهللا عليه وسلم لصدر هذه األمة باخلري، وال شك أم يتفاوتون؛ ، فهذه شهادة )أبنائهم

وذلك ألن فيهم العلماء، وفيهم العباد، وال شك أن العلماء أفضل من العباد، ففي حديث أيب الدرداء 
ائر فضل العامل على العابد كفضل القمر ليلة البدر على س: (املشهور أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

لعامل أشد على الشيطان من ألف عابد، فالعلماء هم ورثة األنبياء، وعلماء : ، ويقول بعضهم)الكواكب
هذه األمة الذين حتملوا العلم، نشهد أم مل يكتموه، وأم عملوا به، وأم طبقوه، فمن الصحابة علماء 

الفقهاء السبعة الذين نظمهم بعض أجالء، عاملون مبا قالوا، ومن تالمذم علماء مشهود هلم باخلري ك
هم عبيد اهللا عروة : إذا قيل من يف الدين سبعة أحبر روايام ليست عن العلم خارجة فقل: العلماء بقوله

عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة بن مسعود ابن أخي عبد اهللا : قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة األول 
القاسم بن : الثالث.  الزبري بن العوام خالته عائشة رضي اهللا عنهاعروة بن: الثاين. بن مسعود الصحايب

سعيد بن املسيب بن حزن العامل املشهور التابعي : الرابع. حممد بن أيب بكر عمته عائشة رضي اهللا عنها
. أبو بكر بن احلارث بن هشام من بين خمزوم من قريش: اخلامس. العابد، وهو من أفاضل قريش

. خارجة بن زيد بن ثابت : السابع. بن يسار موىل مملوك، ولكن من اهللا عليه بالعلمسليمان : السادس
هؤالء من أجالء علماء التابعني، وهلم من يروي عنهم، اشتهروا بالعلم، مث اشتهر بعدهم من صغار 

عروف حممد بن مسلم الزهري امل: التابعني من هلم مكانة يف العلم ومكانة يف الدين، فمن علماء املدينة
  وربيعة بن عبد الرمحن ويعرف بربيعة. بابن شهاب 

)٤/١٠٦(  

  



وكذلك أيضاً . عطاء بن أيب رباح موىل عتيق، ولكن من اهللا تعاىل عليه بالعلم: ومن علماء مكة. الرأي 
عبد امللك بن جريج و شعبة بن احلجاج و سفيان الثوري : يف سائر البالد، ورثهم أيضاً تالمذم، مثل

يف العراق أبو حنيفة ، ويف املدينة مالك ، ويف بغداد : مة األربعة املشهورون، املشهود هلم باإلمامةواألئ
اإلمام أمحد ، ويف مكة مث يف مصر اإلمام الشافعي ، ويف مصر أيضاً اإلمام الليث بن سعد ، ويف الشام 

ن، ال يقدح فيهم إال من هو ضال إن هؤالء األئمة يف الدي: فنقول. اإلمام األوزاعي، وأتباعهم وأشباههم
مضل، وقد شهد هلم أتباعهم، وكذلك شهدت هلم األمة، بأم علماء هذه األمة، محلهم اهللا العلم، وملا 

حتملوه مل يبدلوا ومل يبتدعوا ومل يغريوا، بل كانوا على السنة، حماربني للبدعة، كلما ظهرت بدعة 
  .حاربوهم وطردوهم، والبدعة يف زمام مندحرةأنكروها، وأنكروا على أهلها، وشنعوا م و

  مذهب السلف يف العقيدة واحد
…  

)٤/١٠٧(  

  

مباذا نعرف ربنا؟ : ابن املبارك عامل من علماء خراسان، وكان يف الري املعروف اآلن يف إيران، قيل له
السنة يف وال شك أن هذا تصريح بعقيدة أهل . بأنه على عرشه، فوق مساواته، بائن من خلقه: فقال

بشر بن غياث املريسي و حممد بن : زمانه، ورداً على املبتدعة، ألنه ظهر يف زمانه كثري من املبتدعني، مثل
شجاع الثلجي و أمحد بن أيب دؤاد املبتدع املشهور، وأشباههم، فخافوا على األمة أن يقلدوهم، أو 

أظهروا االستدالل ا، وبينوا املعتقد يكونوا مثلهم يف الضالل؛ فأظهروا السنة، وأظهروا األحاديث، و
السليم الصحيح، حىت ال يبقى ملسلم شبهة يتبع ا هؤالء املبتدعة، وأكثروا من الرواية لألحاديث اليت 
تتعلق بالعقيدة السلفية السليمة الصحيحة؛ لئال ينخدع بعض من ميوه له أولئك املبتدعة بأم على حق 

أراد هدايته، وسلمت عقيدم وعقيدة أتباعهم، فأقواهلم يف العقائد وعلى صواب، فهدى اهللا م من 
مذهب أمحد يف العقيدة كذا، ومذهب : واحدة، فهم متفقون يف العقيدة، مل يتنوع مذهبهم فيها، ال يقال

أيب حنيفة كذا، وملا كتب شيخ اإلسالم ابن تيمية عقيدته الواسطية، وحصل جدال فيها مع أهل زمانه، 
إنه على مذهب أمحد، ومذهب أمحد : لطان حاضراً املناظرة بينهم، فأراد أن يفصل بينهم فقالوكان الس

معترب ومعترف به، فاتركوه على مذهبه، وأنتم على مذهب أئمتكم شافعية أو حنفية أو حنو ذلك، فقال 
هذه العقيدة معاذ اهللا أن يكون لإلمام أمحد مذهب خاص يف باب العقيدة، بل : شيخ اإلسالم رمحه اهللا

مذهب األئمة كلهم، مث صنف رسالة أخرى تسمى الفتوى احلموية، وتوسع فيها، وذكر أا قول األئمة 
املوجود اآلن، ونقل عن الشافعي ، ونقل عن مالك ) الفقه األكرب(كلهم، فنقل عن أيب حنيفة من كتابه 

ن ابن أيب ذئب ، ونقل عن ، ونقل عن الليث ، ونقل عن الثوري ، ونقل عن ابن عيينة ، ونقل ع



األوزاعي ، ونقل عن فالن وفالن من أئمة السلف، مث نقل عن أتباعهم؛ فبني أم متفقون يف باب 
  العقيدة، ال يوجد بينهم أي اختالف،

)٤/١٠٨(  

  

  .أما املذاهب اليت تفاوتت، فإمنا هي يف الفروع االجتهادية، الفروع اليت هي األعمال
  املسائل االجتهاديةذم التعصب لألئمة يف 

…  
هناك أتباع لألئمة يف الفروع اجتهدوا كما اجتهد الشافعي واتبعوه، وهناك أتباع أليب حنيفة اتبعوه، 
وأتباع ملالك اتبعوه، وأتباع لألوزاعي ، وأتباع للثوري ، وأتباع لليث ، وأشباههم، ولكن هذا فيما 

اذا حصل التفاوت؟ وملاذا حصل التمذهب، حىت مل: يتعلق بالفروع اليت طريقها االجتهاد، وإذا قلت
أدى ذلك إىل التعصب، فنحن نرى أن احلنفية يتعصبون ملذهبهم، وأن الشافعية كذلك، وكذا احلنابلة 
واملالكية وحنوهم؟ فلماذا هذا التعصب وهذا التمذهب؟ أليس الدليل واحداً؟ أليس القصد واهلدف 

ذه األشياء حدثت بسبب االجتهاد، فهؤالء اختاروا قوالً، نعم، اهلدف واحد، ولكن ه: واحداً؟ نقول
وصار هلم مشايخ، وهلم كتب يرجعون إليها، فصار بعضهم يتمحل يف رد األدلة اليت يستدل ا 

خصومهم، ويتعصب ملذهبه ومذهب إمامه، وحنن ننكر عليهم هذا التعصب، ورد األحاديث اليت هي 
 حدث للمتأخرين، ولعل بعضكم قرأ يف كتاب البيهقي السنن صرحية يف خمالفة مذهبهم، وهذا التعصب
اجلوهر النقي يف الرد على البيهقي ، فالبيهقي رمحه اهللا عامل : الكربى اليت طبع يف ذيلها رد عليها امسه

جليل حمدث حافظ، ولكنه شافعي املذهب، فإذا جاء إىل املسألة اليت فيها املذهب الشافعي استوىف 
يها، وال يزيد على االستيفاء، وإذا خالفه مذهب أيب حنيفة ، فإن صاحب اجلوهر النقي األحاديث اليت ف

يتعصب تعصباً شديداً، ويرد تلك األحاديث، وحنن نعذر اإلمام أبا حنيفة يف خمالفته لتلك األحاديث أو 
أن النيب صلى اهللا عليه إما أا مل تبلغه، وإما أا مل تثبت عنده ملا بلغته، ومل يعتقد : تلك األدلة، ونقول

وسلم قاهلا، وإما أا بلغته ولكن ثبت عنده ما ينسخها أو ما خيالفها، وإن مل يثبت ذلك عند غريه، فهو 
معذور، ولكن ال يعذر أتباعه الذين تعصبوا له، وتشددوا يف نصرة مذهبه، بل ردوا األحاديث كما فعله 

  صاحب

)٤/١٠٩(  

  



أما املقتصدون منهم فإم . لتركماين ، وهو متأخر يف حدود القرن الثامنابن ا: اجلوهر النقي هذا، وهو
الزيلعي ، وهو عامل : ال يتعصبون، فمثالً صاحب نصب الراية يف ختريج أحاديث اهلداية حنفي يقال له

باحلديث منصف، يذكر أحاديثهم اليت تدل على مذهب احلنفية، مث يذكر أحاديث من خالفهم، وال 
إن األئمة والعلماء من : وبكل حال نقول. ها وال يف تعقبها، وهذا بال شك من اإلنصافيتشدد يف رد

هذه األمة هم خري هذه األمة، وفضلهم ظاهر؛ وذلك ألم حفظوا على األمة دينها، ومن نصحهم لألمة 
 وجهتهم أم دونوا ما حفظوه وكتبوه، فكتبوا فقههم وأحكامهم، وكتبوا األحاديث اليت بلغتهم، وبينوا

واجتهادام، وذلك كله نصح وشفقة لألمة، فرضي اهللا عنهم وجزاهم عن هذه األمة خرياً، فهم أفضل 
هذه األمة، فأفضل هذه األمة علماؤها، وقد ذكر اهللا عن األمم السابقة أن علماءهم فيهم املخالفة 

هم العباد، : الرهبان] ٣١:التوبة[ابا من دون اللَّه اتخذُوا أَحبارهم ورهبانهم أَرب: الشديدة، فقال تعاىل
وإِنَّ منهم لَفَرِيقًا يلْوونَ أَلِْسنتهم بِالْكتابِ : هم العلماء، ويقول اهللا تعاىل يف أهل الكتاب: واألحبار

نم وقُولُونَ هيابِ وتالْك نم وا همابِ وتالْك نم وهبسحتلَى لقُولُونَ عيو اللَّه دنع نم وا همو اللَّه دنع 
فذمهم بأم يكذبون ويتقولون، وذمهم بأم حيرفون الكلم ] ٧٨:آل عمران[اللَّه الْكَذب وهم يعلَمونَ 

 الَّذين أُوتوا الْكتاب وإِذْ أَخذَ اللَّه ميثَاق: عن مواضعه، وأم كتموا ما أنزل اهللا، وذمهم بقوله تعاىل
آل [لَتبيننه للناسِ وال تكْتمونه فَنبذُوه وراَء ظُهورِهم واشتروا بِه ثَمنا قَليلًا فَبِئْس ما يشترونَ 

، أما هذه األمة فإن علماءها نصحوا ألتباعهم، ونصحوا لألمة، وبينوا هلم طرق ]١٨٧:عمران
  الصواب، فجزاهم اهللا عن األمة خرياً،

)٤/١١٠(  

  

والَّذين جاُءوا من بعدهم يقُولُونَ ربنا اغْفر لَنا ولإِخوانِنا الَّذين سبقُونا بِاِإلميان : وحنن نقول كما أمرنا اهللا
  ].١٠:احلشر[وال تجعلْ في قُلُوبِنا غلا للَّذين آمنوا 

  الرد على من فضل األولياء على األنبياء
…  

وال نفضل أحداً من األولياء على أحد من األنبياء عليهم السالم، : (قوله: [قال الشارح رمحه اهللا
يشري الشيخ رمحه اهللا إىل الرد على االحتادية وجهلة ). نيب واحد أفضل من مجيع األولياء: ونقول

وصون مبتابعة العلم ومتابعة الشرع، فقد أوجب اهللا على اخللق كلهم املتصوفة، وإال فأهل االستقامة ي
وما أَرسلْنا من رسولٍ إِلَّا ليطَاع بِإِذْن اللَّه : متابعة الرسل صلوات اهللا وسالمه عليهم أمجعني، قال تعاىل

اُءوكج مهوا أَنفُسإِذْ ظَلَم مهأَن لَو٦٤:النساء.. [و [ا : (.. قالإىل أنيملسوا تلِّمسيو]٦٥:النساء[ ،
آل [قُلْ إِنْ كُنتم تحبونَ اللَّه فَاتبِعونِي يحبِبكُم اللَّه ويغفر لَكُم ذُنوبكُم واللَّه غَفُور رحيم : وقال تعاىل



الً وفعالً نطق باحلكمة، ومن أمر من أمر السنة على نفسه قو: قال أبو عثمان النيسابوري ]. ٣١:عمران
ما ترك بعضهم شيئاً من السنة إال لكرب يف نفسه، واألمر : وقال بعضهم. اهلوى على نفسه نطق بالبدعة

كما قال؛ فإنه إذا مل يكن متبعاً لألمر الذي جاء به الرسول صلى اهللا عليه وسلم كان يعمل بإرادة نفسه 
لَن : ، وهذا غش النفس، وهو من الكرب، فإنه شبيه بقول الذين قالوافيكون متبعاً هلواه بغري هدى من اهللا

 هالَتلُ رِسعجثُ ييح لَمأَع اللَّه لُ اللَّهسر يا أُوتثْلَ مى متؤى نتح نمؤوكثري من هؤالء ]١٢٤:األنعام[ن ،
 وصلت إليه األنبياء من غري اتباع يظن أنه يصل برياسته واجتهاده يف العبادة وتصفية نفسه إىل ما

  إن: لطريقتهم، ومنهم من يظن أنه قد صار أفضل من األنبياء، ومنهم من يقول

)٤/١١١(  

  

األنبياء والرسل إمنا يأخذون العلم باهللا من مشكاة خامت األولياء، ويدعي لنفسه أنه خامت األولياء، 
لوجود املشهود واجب بنفسه ليس له صانع وهو أن هذا ا: ويكون ذلك العلم هو حقيقة قول فرعون

هو اهللا، وفرعون أظهر اإلنكار بالكلية، لكن كان فرعون يف الباطن أعرف : مباين له، لكن هذا يقول
باهللا منهم، فإنه كان مثبتاً للصانع، وهؤالء ظنوا أن الوجود املخلوق هو الوجود اخلالق كابن عريب 

! النبوة ختمت لكن الوالية مل ختتم: ر ال سبيل إىل تغيريه قالوأمثاله، وهو ملا رأى أن الشرع الظاه
وادعى من الوالية ما هو أعظم من النبوة، وما يكون لألنبياء واملرسلني، وأن األنبياء مستفيدون منها، 

مقام النبوة يف برزخ فويق الرسول ودون الويل وهذا قلب للشريعة، فإن الوالية ثابتة للمؤمنني : كما قال
الَّذين آمنوا وكَانوا يتقُونَ * أَال إِنَّ أَولياَء اللَّه ال خوف علَيهِم وال هم يحزنونَ : قني، كما قال تعاىلاملت
]. ، والنبوة أخص من الوالية، والرسالة أخص من النبوة، كما تقدم التنبيه على ذلك]٦٣-٦٢:يونس[

......  
  ضالل الصوفية

…  

)٤/١١٢(  

  

هذا الكالم يف الرد على غالة الصوفية من احللولية واالحتادية، وهم مبتدعة نشأ أوهلم يف آخر القرون 
املفضلة، مث توسعوا وانتشروا وكثروا يف أواسط القرون، وصار هلم مذاهب وحنل، وال يزال هلم أتباع 

بندية، وطريقة يدعون إىل طرقهم مع األسف، ويدعون إىل مذاهبهم، فمن مذاهبهم طريقة النقش
الشاذلية، وهي طرق مشتهرة، هلا دعاة يدعون إليها، وهناك طرق أخرى هلا أتباع، وأشهرها طريقة 



التيجانية، فهؤالء ماذا نسميهم؟ هم يسمون أنفسهم صوفية، وهلم أتباع، فالذين رئيسهم النقشبندي 
 وأتباع االحتادي ابن عريب ، ينتسبون إليه، وهكذا أتباع الشاذيل ، وأتباع عبد القادر اجليالين ،

وأشباههم، والكالم عليهم قد استوفاه األئمة املتقدمون واملتأخرون، ومن أوسع من رأيته تكلم على 
تلبيس إبليس، فإنه ملا تكلم على الصوفية : طريقة الصوفية من املتقدمني ابن اجلوزي يف كتابه الذي مساه

ع أن الكتاب يف ذم كل من عنده بدعة أو حنلة يف زمانه، جعل فيهم حنو نصف الكتاب أو قريباً منه، م
ولكن محل على الصوفية؛ ولعله محل عليهم لكثرم يف زمانه، وذكر أشياء كثرية منتقدة من طرقهم، 

: الكتاب األول بعنوان: عبد الرمحن الوكيل كتابني: ويف زماننا كتب فيهم عامل مصري يقال له
هذه هي الصوفية، وقد فضح مناهجهم وطرقهم، ولعله شاهد عبادم : نصوفيات، والكتاب الثاين بعنوا

يف بالده، فإم منتشرون يف مصر والسودان، ويف أكثر البالد اإلفريقية متمكنة طرقهم، وهلم مبادئ، 
وميدحون أنفسهم، وميدحون طريقتهم، ويدعون أم الذين حفظوا اإلسالم، والذين كافحوا ونافحوا 

م الذين قاموا به أمت قيام، ودعوا إليه وبلغوه، وأنه هدى اهللا م من أراد هدايته، وأنقذ عنه، ويدعون أ
م من أراد به خرياً، هكذا يعربون، ومع األسف قد انتشروا يف هذه البالد، فيوجدون بكثرة يف 

ؤيدهم ويتبعهم احلجاز، ويوجدون يف الشرقية، أما يف وسط جند فإم قلة واحلمد هللا، لكن ألولئك من ي
  حدثت الصوفية يف أول األمر. وإن مل يكن على حنلتهم

)٤/١١٣(  

  

يف نصف القرن الثاين، وكثروا يف القرن الثالث، ولكن الصوفية الذين يف القرن الثاين والثالث مل يكن 
عندهم بدع، ومساهم السلف رمحهم اهللا صوفية؛ ألم رضوا بالتخشن وبالتقشف وبالزهد، وصاروا 

اللباس الذي ينتج من صوف الضأن، فكانوا يلبسونه مع خشونته، : تدون لباس الصوف اخلشنة، أيير
إبراهيم : كل ذلك من باب التقشف والزهد، واشتهر منهم علماء وعباد يف صدر هذه األمة، فمنهم

نيد اخلواص وهو عابد مشهور متمسك، وإبراهيم بن أدهم ، الذي له حكايات وله وقائع مشهورة، واجل
بن حممد و بشر احلايف و معروف الكرخي وأشباههم، فهؤالء كانوا يسمون صوفية يف زمام، ولكن 
ليسوا على معتقد الصوفية املتأخرين، بل هم زهاد، وامسهم يف األصل زهاد وعباد، وهم مبتعدون عن 

ليسري، ذكروا أن بعضهم شهوات الدنيا وزينتها، مقبلون على العبادة، ال يريدون الدنيا، يقنعون منها با
مسي إبراهيم اخلواص ؛ ألنه كان يأكل من كسب يده، يتتبع ما يلقيه الناس من اخلوص، مث ينسجه ويبيع 

منه بقدر ما يقتاته، وبقية وقته للعبادة، فجلّ أوقام عبادة، فهؤالء ليسوا مذمومني، خالفاً لبعض 
الذم، منهم علماء معتربون دخل عليهم شيء من املتأخرين الذين أدخلوا كل من أطلق عليه صويف يف 

البدع املتأخرة، ولعلكم قرأمت للحارث احملاسيب شيئاً من رسائله اليت تتعلق بالتصوف وحماسبة النفس وما 



أشبهها، و احلارث هذا معه علم ومعه زهد، ولكن دخل عليه بسبب قلة علمه شيء من بدع املتصوفة 
 تصل بدعته إىل بدعة املتصوفة املتأخرين، فألجل ذلك أُنكر عليه وحنوهم، فصار معه بدع، ولكن مل

ويف . بعض األشياء، ولكنها قليلة، وهو على طريقة الصوفية املتقدمني الذين هم أهل الزهد وأهل التقلل
آخر أو يف وسط القرن الثالث ظهر منهم بعض املشتهرين بالعبادة مثل الشبلي وهو عابد من العباد، وله 

منقولة يف الزهديات، ولكن حفظ عليه بعض األشياء انتقدت عليه، ومنهم أبو يزيد البسطامي أشعار 
  وقد نقل عنه بعض األشياء اليت فيها شيء مما يفهم منه

)٤/١١٤(  

  

أنه على طريقة أهل االحتاد، فقد نقل عنه ابن اجلوزي يف تلبيس إبليس أشياء مستنكرة، منها أنه سمع 
إنين :  ما أعظم شاين ومنها أنه كان مرة ميشي، فالتفت إىل أناس وراءه فقال هلمسبحاين سبحاين: يقول

ومقاالت حنو هذه، وبعضهم محلها على أنه زاد به الوجدان فصار إىل هذه ! أنا اهللا ال إله إال أنا فاعبدون
ل يف آخر احلال، وتأوهلا بعضهم بأنه حيكي عن اهللا، أو ما أشبه ذلك، ولكن أكثر من أنكر عليه رج

القرن الثالث يسمى احلسني احلالج فيحكون عنه عجائب، وحيكون عنه وقائع عظيمة بشعة شنيعة وقد 
قتل يف سنة ثالمثائة وتسعة، ومن قرأ ترمجته يف تاريخ ابن كثري يرى عجائب مما نقل عنه، حيل كان حيتال 

ه حمكوم بكفره، فقتل لذلك، ولو أنكر ، وأمجع أهل زمانه على أن..وأنه.. ا ويوهم الناس أنه ويل، وأنه
  .فهذا أساس مبدأ الصوفية. قتله من أنكره

  ]٩١[شرح العقيدة الطحاوية 
أولياء اهللا هم كل مؤمن تقي، وقد تغري هذا املفهوم عند كثري من الناس، فجلعوا أولياء اهللا أناساً 

اً، ومنهم من كان على غري خمصوصني، وبنوا على قبورهم القباب، وغلوا فيهم، ومنهم من كان صاحل
  .سواء السبيل، كابن عريب الصويف احللويل الذي كفره كثري من العلماء

  مرتلة أولياء اهللا
…  

)٤/١١٥(  

  

ذهب بعض املبتدعة إىل أن األولياء أفضل من األنبياء، سبحانك هذا تان عظيم، فاألولياء مب صاروا 
هم اهللا وصاروا أولياءه عندما اتبعوا رسله، وأطاعوهم أولياء؟ ومىت نزل عليهم الوحي؟ األولياء توال

اللَّه ولي : واتبعوا شريعته؛ فبذلك أصبحوا من أوليائه، فتوالهم اهللا، وتوىل توفيقهم وحفظهم، قال تعاىل



لرقيب عليهم، حافظهم، وهو ا: وليهم أي] ٢٥٧:البقرة[الَّذين آمنوا يخرِجهم من الظُّلُمات إِلَى النورِ 
حزب اهللا ] ٢٢:اادلة[أُولَئك حزب اللَّه أَال إِنَّ حزب اللَّه هم الْمفْلحونَ : وهو املوفق هلم، وقال تعاىل

هم جنده، وهم عباده الصاحلون، وهم الذين حيبهم وحيبونه، الذين شهد هلم بواليته، واتباعهم ألمره، 
ويل هللا، وعدو هللا، ال خيرج اإلنسان من هذين القسمني، ومن :  قسمانوتقبل شرعه، وعلى هذا فالناس

تواله اهللا حفظه، ومن عادى ربه خلى بينه وبني أعدائه، فصار ولياً للشياطني تستهويه وتستحوذ عليه، 
زؤت رِينلَى الْكَافع نياطيا الشلْنسا أَرأَن رت ا وتغريه وتؤزه إىل الشر أزاً أَلَمأَز مفمن مل يكن ] ٨٣:مرمي[ه

ولياً هللا فهو ويل للشيطان، وعلى هذا املنوال وضع شيخ اإلسالم ابن تيمية كتابه املشهور الذي طبع 
الفرقان بني أولياء الرمحن وأولياء الشيطان، وجعل هذا الكتاب يف بيان أولياء اهللا : عدة مرار وامسه

، وبين أن كل من آمن باهللا واتقاه حق تقواه، وحقق اإلميان به، وعالمتهم، وأولياء الشيطان وعالمتهم
، واهللا ]٥٦:املائدة[فهو ويل هللا تعاىل ومن يتولَّ اللَّه ورسولَه والَّذين آمنوا فَإِنَّ حزب اللَّه هم الْغالبونَ 

أَال إِنَّ أَولياَء اللَّه ال خوف : ل اهللا تعاىلفقا. تعاىل ذكر أن أولياءه هم املؤمنون املتقون، وذكر ثوام
، ال تفسر والية اهللا إال مبا ]٦٣-٦٢:يونس[الَّذين آمنوا وكَانوا يتقُونَ * علَيهِم وال هم يحزنونَ 

  فسرها به اهللا

)٤/١١٦(  

  

إلميان بالغيب من اإلميان باهللا واإلميان سبحانه، فأولياء اهللا هم الذين آمنوا وكانوا يتقون، فكل من حقق ا
بالبعث واإلميان باحلساب واجلزاء واإلميان بالقدر خريه وشره واإلميان باملالئكة والكتب والرسل، 
واإلميان بكل ما أخرب اهللا تعاىل به، وكذلك ظهرت عليه آثار هذا اإلميان من العمل واالستعداد، 

، وعمل بطاعته؛ فإنه من أولياء اهللا، وأما من خالف ذلك ومل وكذلك حقق تقوى اهللا وخمافته ورجاءه
أولياء اهللا هم كل : إذاً. يطع أمر اهللا بل خالفه، وعاند وعصى، وطغى وبغى؛ فإنه من أولياء الشيطان

املؤمنني، وكل املتقني، فكلهم أولياء هللا، وهذا هو معتقد أهل السنة واجلماعة، وقد ذكر النيب صلى اهللا 
، فجعل )من عادى يل ولياً فقد آذنته باحلرب: يقول اهللا تعاىل: (لم يف احلديث القدسي والية اهللاعليه وس

! ويل اهللا تعاىل هو الذي يواليه ويتواله، ومن عاداه فإنه حرب هللا، وأي شخص يقوى على حماربة اهللا؟
 خالفهم، وعلى من أن أولياء اهللا يتوالهم رم وينصرهم ويعزهم وحيميهم على من: وصريح احلديث

إِنما وليكُم اللَّه ورسولُه والَّذين آمنوا الَّذين يقيمونَ الصالةَ ويؤتونَ : خرج عليهم، وكذلك يف القرآن
ن ، وإذا كان اهللا ولينا فإننا أولياء اهللا، وإذا كان الرسول ولينا فنح]٥٥:املائدة[الزكَاةَ وهم راكعونَ 

نتواله، وإذا كان املؤمنون أولياء بعضهم من بعض فإم أولياء اهللا، وقد ذكر اهللا تعاىل والية املؤمنني 
ينصر بعضهم : يعين] ٧١:التوبة[والْمؤمنونَ والْمؤمنات بعضهم أَولياُء بعض : بعضهم لبعض فقال تعاىل



ضاً، ويتناصرون فيما بينهم؛ وذلك ألم مجيعاً أولياء اهللا، بعضاً، ويؤيد بعضهم بعضاً، وحيمي بعضهم بع
فكل منهم يتوىل اآلخر وينصره، وحيرصون على اكتساب والية اهللا ذه األمور اليت هي والية من تواله 

من أحب يف اهللا، : اهللا، وحمبته ونصرته، والقرب منه، يقول ابن عباس رضي اهللا عنهما يف األثر املشهور
  وأبغض يف

)٤/١١٧(  

  

من أراد أن ينال والية اهللا وأن يكون من . اهللا، وواىل يف اهللا، وعادى يف اهللا، فإمنا تنال والية اهللا بذلك
أولياء اهللا؛ فليحب أولياء اهللا وليواهلم وليقرب منهم، وليعاد أعداء اهللا وليقاطعهم وليبتعد عنهم، وبذلك 

  . ...... اهللا الذين ال خوف عليهم وال هم حيزنونينال العبد والية اهللا له، ويكون من أولياء
  املؤمنون بعضهم أولياء بعض

…  
إِنَّ الَّذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بِأَموالهِم وأَنفُِسهِم في : املؤمنون بعضهم يتوىل بعضاً، يقول تعاىل
عب كلَئوا أُورصنوا وآو ينالَّذو بِيلِ اللَّهضٍ سعاُء بيلأَو مهبعضهم أولياء (، هكذا أخرب ]٧٢:األنفال[ض

والَّذين كَفَروا بعضهم أَولياُء : كما أن الكفار يتوىل بعضهم بعضاً، كما أخرب اهللا يف قوله تعاىل) بعض
 كَبِري ادفَسضِ وي اَألرةٌ فنتف كُنت لُوهفْعضٍ إِلَّا تعال تتولوا أعداء اهللا، بل يكفيكم : يعين] ٧٣:لاألنفا[ب

هذه . أن تكونوا مجيعاً أولياء هللا وأولياء لبعضكم، يكفيكم أن يتوالكم اهللا وأن تكونوا من أولياء اهللا
عقيدتنا، ونرجو إن شاء اهللا أن نتوىف على هذه العقيدة، وهي أن املسلمني واملؤمنني بعضهم أولياء بعض، 

وقد ذهبت الصوفية إىل . فإنه من أوليائنا، وأن مجيع من آمن واتقى فهو من أولياء اهللاوأن من توىل اهللا 
أن هناك أولياء خصيصون، فهم يسمون األولياء، وأما بقية املؤمنني فال يصلون إىل درجة الوالية، 

الفة لشرع وجعلوا الذي مسوه ولياً أرفع رتبة من النيب، وجعلوا النيب أرفع رتبةً من الرسول، وهذا خم
مقام النبوة يف برزخ فويق الرسول : اهللا، ومر بنا يف الشرح البيت الذي يستشهدون به، وهو قوهلم

إن : ودون الويل فجعلوا النبوة مرتلة وسطى، وجعلوا الرسول املرتلة الدنيا، والويل املرتلة الرفيعة، فقالوا
فويق الرسول : .. النبوة جعلوه يف الوسطالويل هو األعلى، ويليه النيب، وأنزل منه الرسول، فمقام 

  ودون الويل هكذا مثلوا، وفضلوا كثرياً

)٤/١١٨(  

  



إن الويل غين عن الشرع، وغين : ممن مسوهم أولياء على مجيع الرسل، وفضلوهم على األنبياء، وقالوا
ذ من املعدن الذي عن القرآن، وغين عن هذا الدين، ملاذا؟ ألن له والية رقته إىل رتبة عالية، فأصبح يأخ

يأخذ منه امللك الذي يرتل على األنبياء والرسل، وروح هذا الويل عندهم تتصل باملأل األعلى، وتطلع 
على اللوح احملفوظ، وتأخذ منه املعلومات، وتنال منه مرادها، ويستغين الويل عن هذا الشرع، وعن هذا 

إنه يأخذ بسره أو : بة عالية، وقالواالقرآن، وعن هذه العبادات كلها؛ وألجل ذلك جعلوه يف رت
حدثين قليب عن ريب، ويسمون ذلك مكاشفة أو : بسريرته، وأنه حيدثه قلبه عن ربه، يقول بعض األولياء

إن قلت قال اهللا قال : قال ابن القيم يف إغاثة اللهفان. باطناً من البواطن اليت ال يطلعون عليها غريهم
 أو قلت قد قال الصحابة واألوىل تبعوهم يف القول واألفعال أو قلت رسوله مهزوك مهز املنكر املتغايل

قال الشافعي ومالك وأبو حنيفة واإلمام العايل أو قلت قال صحام من بعدهم فالكل عندهم كشبه 
قليب قال يل عن سره عن سر سري عن صفا أحوايل عن حضريت : خيال ال يعتربون بذلك كله، ويقول

 شاهدي عن وافدي عن حايل عن صفو وقيت عن حقيقة مشهدي عن سر ذايت عن فطريت عن خلويت عن
عن صفات فعايل دعوى إذا حققتها ألفيتها ألقاب زور لفقت مبحال نبذوا كتاب اهللا خلف ظهورهم نبذ 
املسافر فضلة اآلكال هذه االصطالحات اليت اتفقوا عليها يدعون أم تفوقوا ا على املسلمني وعلى 

ى أولياء اهللا املؤمنني من الصحابة والتابعني وحنوهم، ويستغنون ا يف زعمهم عن الشرع اإلسالم وعل
الشريف وعن أهله، وقد حدث من آثار ذلك أم عظموا هؤالء الذين ادعوا أم أولياء أو ادعوا هلم 

صار يزين هلم الوالية، وعبدوهم من دون اهللا، فما عبدت القبور إال بالغلو يف الصاحلني، فإن الشيطان 
أن هذا ويل، وقد سقطت عنه التكاليف، وأنه ال حرج عليه فيما يفعل، وأنه قد ارتقى قلبه إىل ربه، وأنه 

  مستغنٍ عن الشرع وعن أهل الشرع، فالسيد

)٤/١١٩(  

  

البدوي املشهور بطنطا يف مصر إىل اآلن يعتقدون أنه ال يدخل مصر أحد إال من بعد أن يأذن له السيد 
 ، فهو الذي يتصرف يف الكون كله، وعندهم أنه مالك امللك، تعاىل اهللا عن قوهلم، فألجل ذلك البدوي

إنه عرف أنه دخل مرة املسجد، والناس يف : ال ينكرون عليه ترك العبادة، مسعت من بعض املشايخ يقول
 وجعلوا جمذوب جمذوب، قلبه عند ربه،: الصالة، فبال يف املسجد وخرج ومل يصل، فسمعوه وقالوا

وأمثاله كثري، وال يكون عليهم أي حرج، ويسموم األولياء، وأم ال حرج عليهم يف ! يتمسحون به
كقوم عراة يف ذرى مصر ما ترى على عورة منهم هناك ثياب : أي شيء، كما قال الصنعاين رمحه اهللا

ال حرج عليهم، : يعدوم يف مصرهم من خيارهم دعاؤهم فيما يرون جماب ميشون عراة، ويقولون
 -بزعمهم-هكذا وصلت احلال م إىل أن أسقطوا عنهم ! قلوم يف املأل األعلى، يشتغلون عن الشرع



التكاليف، وإذا رأوا جمنوناً من هؤالء اانني الذين رفع القلم عنهم لفقد عقله، أخذوا يتمسحون به، 
عمون أن املالئكة حتمله، وإذا جعلوه فوق هذا ويل من أولياء اهللا، وإذا مات أحدهم فشيع، يز: وقالوا

السرير على النعش، خييل إليهم أنه قد ارتفع عن املناكب، وأنه يطري يف اهلواء على نعشه، وكل هذا 
ختييل من الشيطان، وهكذا كل الذين عبدوا من دون اهللا، فإم ما عبدوا إال بسبب أن اجلهلة غلوا 

  . من دون الناسفيهم، واعتقدوا فيهم أم أولياء هللا
  انتشار قبور األولياء قبل دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب

…  

)٤/١٢٠(  

  

يف هذه اجلزيرة قبل دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب رمحه اهللا كان هناك قبور يدعون أا قبور أولياء 
سان ، ومل يذكر من أولياء اهللا، وقد ذكر منها الشيخ حممد يف رسالته كشف الشبهات قرب رجل امسه مش

تفصيالً عن حالته، وقرب آخر يسمى يوسف ، وآخر يسمى تاجاً ، ذكر هؤالء الثالثة يف كشف 
: الشبهات، وكذلك ذكرهم موىل علي بن موىل عمران يف قصيدته املشهورة اليت يقول يف مطلعها

 أهل جهالة الشيخ جاهد بعض: جاءت قصيدم تروح وتغتدي يف سب دين اهلامشي حممد إىل أن قال
يدعون أصحاب القبور اهلمد تاجاً ومشساناً وما ضاهامها من قبة أو تربة أو مشهد جاءهم الشيطان 

هذا ويل من أولياء اهللا، فتربكوا به ما دام حياً، وإذا مات فاعبدوه، فعبدوه من دون اهللا، وكثرت : وقال
في العراق يدعون والية عبد القادر يف ذلك املعبودات من دون اهللا، وانتشرت يف كثري من البالد، ف

اجليالين ، وهو عبد صاحل وعامل من العلماء، إال أنه مل يكن له صنعة يف علم الشريعة ويف علم احلديث، 
) الغنية: (وألجل ذلك ال مييز بني صحيح احلديث وسقيمه، ولعلكم قرأمت شيئاً من كتابه الذي يسمى

 علم السنة، ولكن كان من أهل السلوك، وكان من أهل ففيه ما يدل على أنه مل يكن متضلعاً من
التصوف، ومن أهل العبادة، فألجل ذلك غلوا فيه، وادعوا أنه ويل، وصاروا ينقلون عنه أشياء من 

ذكروا أن : خوارق العادات ليست صحيحة، بل هي مكذوبة خمتلقة ال أصل هلا من الصحة، فمن ذلك
: وإنه وحيدي، وليس يل ابن غريه، فسلْ اهللا أن حيييه، فقالإن ابين مات : امرأة جاءت إليه وقالت

سأفعل، مث إنه طار يف اهلواء، حىت أدرك ملك املوت وهو يف السماء، وقد قبض أرواحاً وجعلهم يف 
رد روح هذا امليت، فلما مل يفعل أخذ الزنبيل، وأسقط ما فيه من األرواح، فحيي كل من : زنبيل، فقال

: ومن ذلك. وهذه خرافة من خرافام! ن تلك األرواح اليت قبضها ملك املوتقبض يف ذلك اليوم م
  كلوا ما عليه من اللحم، وال تأخذوا: ذكروا أنه أيت بكبش مشوي أو مطبوخ، فقال

)٤/١٢١(  



  

قم يا كبش بإذن اهللا، فقام الكبش ينفض شعره : عظامه، وال تزيلوها، فلما أكلوا اللحم كله، قال
وكثر الكذب عليه من مثل هذه األكاذيب، فادعوا . وهذه أيضاً خرافة ال أصل هلا! ميتوجلده كأنه مل 

.. . وأنه.. أنه ويل من أولياء اهللا، وأنه أفضل من األنبياء، وأن له العصمة، وأنه مستغن عن الشرع، وأنه
ود، وال شك أنه والذين ترمجوا له من أولئك املخرفني جعلوه من غالة االحتادية، أو من أهل وحدة الوج

 بريء من هذا كله، بل هو عابد من العباد، ولكن ملا ظهر على يديه شيء من الكرمات، -إن شاء اهللا-
ادعوا أنه وصل إىل هذه الدرجات، وولدوا عليه هذه األكاذيب، وكان من نتيجتها أنه صار معظماً يعبد 

راق والشام، وغالباً يذكر عبد القادر على مع اهللا، يعبد يف أفريقيا، ويعبد يف بالد اهلند والسند والع
يا عبد القادر يا عبد القادر ، : األلسن كثرياً، حىت مسعت رجالً يف يوم عرفة يف حجة من احلجات يهتف

السيد : ومن هو عبد القادر ؟ فقال: خذ بيدي، أجنين، اغفر يل، خذ بيدي من اهلالك، فنصحته وقلت
، هذا الذي يدبر األمر من السماء إىل األرض، وميلك أزمة األمور، عبد القادر اجليالين ، هذا ويل اهللا

ويغفر ملن يشاء، ويعذب من يشاء، ويعطي ومينع، ويصل ويقطع، وخيفض ويرفع، ميجده هذه 
ومن رب الناس قبل عبد القادر ؟ وملاذا عبد القادر مل يرد عن نفسه املوت؟ وأين : فقلت له! التمجيدات

 نعرف حالته؟ هو خملوق خلق من ماء مهني، مث متتع وعاش يف الدنيا كما متتع غريه، اآلن عبد القادر حىت
أنت تسقط قدر أولياء اهللا، أنت ال حتب أولياء اهللا حقاً، أولياء : ولكن ذلك الشخص أخذ يوخبين ويقول

 فأخذت ، وهم أحياء عند رم يرزقون، وأشباه ذلك، وعرفت أنه ال حيلة فيه،.. وفيهم.. اهللا فيهم
أنا كفرت بعبد القادر ، كفرت بك يا عبد القادر ، فابعث يل ما تشاء، فقبض على رأسه : أقول له

هكذا زين هلم الشيطان، وال شك أن اجلهل هو الذي أردى م إىل أن ! واعتقد أين سأموت يف حلظيت
  اعتقدوا هذا يف هذه املعبودات يف

)٤/١٢٢(  

  

بن علون ، وهو مشهور أيضاً، وله قصص، وكان من العلماء، لكن بعد ويف اليمن ويل يقال له ا. نظرهم
هذا قرب ابن علون ، وهو ويل اهللا، فاآلن يدعى يف كل األماكن، وإن كان يف : موته جاء الشيطان وقال

وبكل حال فهذه الوالية . الزمن األخري بعدما تفقهوا، وجاءم كتب أئمة الدعوة، تنبهوا وتركوا ذلك
ها الشيطان يف قلوب هؤالء، زين هلم أا مرتبة راقية رفيعة، اخندع ا هؤالء حىت عبدوا اليت أوقع

يف باكستان، ويف أفغانستان، ويف : ويذكر لنا كثري من اإلخوان أنه هناك قبور. املخلوقني من دون اهللا
 واليمن يف جنوبه كمصر، والعراق، وسوريا، ولبنان، والسودان،: اهلند والسند، بل ويف البالد العربية

ومشاله، وال حقيقة لتلك األمور، حىت ذكروا أن بعضهم مات له محار، فدفنه، مث جاء إىل أهل البلد 



من هو؟ فسمى هلم امساً مستعاراً، فعبد ذلك احلمار، وبين : هذا قرب ويل من أولياء اهللا، فقالوا: وقال
 شك أن هذا من وسوسة الشيطان حىت وال! عليه، وجعلوا يأتون إليه، ويتربكون بتربته ويدعونه

أوصلهم إىل هذه احلال، ومع ذلك فإن هناك أشخاصاً ادعيت فيهم الوالية، وأم أولياء هللا، وهم ليسوا 
أولياء هللا، بل أعداء اهللا، ومنهم مالحدة من أهل وحدة الوجود، وكم يذكر يف ترامجهم من املبالغة 

ريب االحتادي الذي هو من أهل الوحدة، وهو على طريقة احلالج واملديح العظيم والثناء عليهم، كابن ع
تعاىل اهللا عن ! إن وجود اخلالق هو وجود املخلوق، وعني اخلالق هو عني املخلوق: وغريه ممن يقولون

قوهلم، ومع ذلك يذكرون يف ترمجته الثناء عليه، واملديح له، واملبالغة يف أمره وإطرائه، حىت من بعض 
نابلة، مثل ابن العماد احلنبلي صاحب شذرات الذهب، كان يف القرن احلادي عشر، ملا أهل السنة احل

ذكر ترمجة ابن عريب ، أخذ حيكي له من احلكايات اليت تدل على أنه مستجاب الدعوة، وأنه مقرب عند 
املعرفة ، ويورد له ذكريات، ويورد له أقاويل وحكم، بينما الذين ترمجوه من أهل .. وأنه.. اهللا، وأنه

  كابن كثري رمحه اهللا يف

)٤/١٢٣(  

  

البداية والنهاية بينوا حقيقته، وذكروا أنه احتادي ملحد، يقول بوحدة الوجود، فال يغتر مبن مدحه أو 
 -كما يقولون-أثىن عليه، وهكذا أمثاله كثريون، فعلى هذا حنذر من هؤالء الذين يفضلون أولياء اهللا 

  . نبياً واحد أفضل من مجيع من يسموم أولياءعلى أنبياء اهللا، بل نعرف أن
  حقيقة ابن عريب الصويف

…  
وملا مثل النيب صلى اهللا عليه : (وقال ابن عريب أيضاً يف فصوصه: [قال الشارح رمحنا اهللا تعاىل وإياه

وسلم النبوة باحلائط من اللنب فرآها قد كملت إال موضع لبنة، فكان هو صلى اهللا عليه وسلم موضع 
لبنة، وأما خامت األولياء فال بد له من هذه الرؤية، فريى ما مثله النيب صلى اهللا عليه وسلم، ويرى ال

نفسه يف احلائط يف موضع لبنتني، ويرى نفسه تنطبع يف موضع كلتا اللبنتني فيكمل احلائط؛ والسبب 
لفضة هي ظاهره وما يتبعه أن احلائط لبنة من فضة ولبنة من ذهب، واللبنة ا: املوجب لكونه يراها لبنتني

فيه من األحكام، كما هو آخذ عن اهللا يف الشرع ما هو يف الصورة الظاهرة متبع فيه؛ ألنه يرى األمر 
على ما هو عليه؛ فال بد أن يراه هكذا، وهو موضع اللبنة الذهبية يف الباطن، فإنه يأخذ من املعدن الذي 

) فإن فهمت ما أشرنا إليه فقد حصل لك العلم النافع: قال. يأخذ منه امللك الذي يوحى إليه إىل الرسول
فمن أكفر ممن ضرب لنفسه املثل بلبنة ذهب، وللرسول املثل بلبنة فضة، فيجعل نفسه أعلى وأفضل من 

وكيف ، ]٥٦:غافر[، إِنْ في صدورِهم إِلَّا كبر ما هم بِبالغيه ]١١١:البقرة[تلْك أَمانِيهم ! الرسول؟



وله من الكالم أمثال هذا، وفيه ما خيفى من الكفر، ومنه ما يظهر، فلهذا ! خيفى كفر من هذا كالمه؟
حيتاج إىل ناقد جيد ليظهر زيفه، فإن من الزغل ما يظهر لكل ناقد، ومنه ما ال يظهر إال للناقد احلاذق 

تى نؤتى مثْلَ ما أُوتي رسلُ اللَّه لَن نؤمن ح: وكفر ابن عريب وأمثاله فوق كفر القائلني. البصري
  ، ولكن ابن عريب وأمثاله منافقون زنادقة،]١٢٤:األنعام[

)٤/١٢٤(  

  

احتادية يف الدرك األسفل من النار، واملنافقون يعاملون معاملة املسلمني؛ إلظهارهم اإلسالم كما كان 
ويبطنون الكفر، وهو يعاملهم معاملة املسلمني؛ ملا يظهره املنافقون يف حياة النيب صلى اهللا عليه وسلم، 

يظهر منهم، فلو أنه ظهر من أحد منهم ما يبطنه من الكفر ألجرى عليه حكم املرتد، ولكن يف قبول 
ابن ]. توبته خالف، والصحيح عدم قبوهلا، وهي رواية معلى عن أيب حنيفة رضي اهللا عنه، واهللا املستعان

احلسني احلالج ، وقد :  عن االحتاديني أقوال بشعة، وأشهرهم ومن أوائلهمعريب هذا احتادي، وقد نقل
أشرنا فيما سبق إىل شيء من الكالم حوله، وهو الذي أفىت أهل زمانه بقتله، فقتل بإمجاع علماء زمانه 

من أهل السنة، حيث نقل عنه أقوال تدل على كفره، مث ورثه أو قال مبقالته ابن عريب ، ولكن ابن عريب 
كان يتستر يف نفسه خمافة أن يقتل كما قتل احلالج ، فهو يظهر أنه من أهل السنة، ولكن عندما يتأمل 

فصوص : كالمه يتضح أنه من أهل االحتاد، فلذلك يعامل معاملة املنافقني، وله كتاب مطبوع امسه
 أثناء كالمه احلكم، ظاهره أنه حكم وكالم جيد، ولكن عندما يتأملها ذو العقل وذو الفكر يعرف يف

ميله إىل االحتاد، وإىل القول بوحدة الوجود، وإن مل يكن كالماً صرحياً، وله قصيدة تائية مشهورة، يظهر 
له صلوايت باملقام أقيمها وأشهد عنها أا هي : منها القول بالوحدة، فمن ذلك قوله فيها خياطب حمبوبته

فأنا أصلي هلا وهي : و عابد ومعبود، يقولإن كل شخص ه: صلت وهذه عقيدة أهل الوحدة، يقولون
وإذا كان هذا من املنافقني ! تصلي يل، وذلك أن يف نظره أن اخلالق متحد باملخلوق، تعاىل اهللا عن قوهلم

إن النيب صلى اهللا عليه وسلم مثّل األنبياء : فإن أقواهلم أقوال باطلة، انظروا إىل مقالته اليت يقول فيها
ما : فكان الناس يدخلون ويقولون: (اؤه إال موضع لبنة، يقول عليه السالمبالبيت الذي أحكم بن

أنه خامت األنبياء عليهم الصالة والسالم، : يعين) فأنا تلك اللبنة: أحسنه، لوال موضع هذه اللبنة، يقول
  وابن

)٤/١٢٥(  

  



ويراد ا حممد، لبنة من فضة وهي ظاهر الشرع، : إن هذا البيت بقي فيه موضع لبنتني: العريب يقول
ولبنة من ذهب وهي باطن األمر وهي خامت األولياء، ويرى نفسه أنه هو اللبنة من الذهب، فجعل نفسه 

. إن الوالية هلا خامت كما أن النبوة هلا خامت: لبنة ذهب، وجعل الرسول لبنة فضة، هذا معتقده، ويقول
مد خامت األنبياء، وجيعل نفسه أفضل؛ ألنه جيعل أنا خامت األولياء وحم: فكأنه يقول بلسان احلال أو املقال

نفسه باطن األمر وسره، والرسول ظاهره وعلنه، هذا هو معتقدهم، وعلى هذا ماذا نقول يف ابن عريب 
إم يتسترون بأم : وأمثاله كابن سبعني و ابن الفارض و احلالج االحتاديني وأشباههم؟ نقول فيهم

شيء من احلكم، وفيها شيء من العلم احملكم، ويعجب الناس من مسلمون، ويقولون كلمات فيها 
كلمام، وتعجبهم صياغتها، ويعتقدون أم أولياء هللا، ويعتقدون علمهم وفضلهم وأقدميتهم؛ فألجل 

ذلك يصبحون مقدسني حمبوبني عند العامة واخلاصة، ومل يتفطنوا بأسرارهم، ومل ينظروا يف دواخل 
يما يستنبط من كالمهم السيئ، ولو تأملوه وتعقلوه لعرفوا أم منافقون، يقولون أمرهم، ومل يتأملوا ف

بألسنتهم ما ليس يف قلوم، خيفون يف أنفسهم ما ال يبدون لك، وهذا هو شأن املنافقني، فإن املنافقني 
ذَا خلَوا إِلَى شياطينِهِم قَالُوا إِنا وإِذَا لَقُوا الَّذين آمنوا قَالُوا آمنا وإِ: يظهرون أم مسلمون كما قال اهللا

، وهؤالء إذا خال بعضهم إىل بعض فإم يبدون ألوليائهم ما ]١٤:البقرة[معكُم إِنما نحن مستهزِئُونَ 
كان لديهم من العلوم، ولكن إذا لقوا عامة الناس أخذوا ميدحون اإلسالم، وأخذوا ميدحون أنفسهم 

املنافقون يف العهد النبوي ملا أظهروا اإلسالم وأخفوا الكفر، ومل . فهم منافقون: حنو ذلك، إذاًباالتباع و
يطلع الرسول ومل يطلع املسلمون على شيء من أسرارهم، عاملوهم معاملة املسلمني، فكانوا يأخذون 

  منهم الصدقات والزكوات وحنوها مع أم كفار، وكانوا يصلون على من

)٤/١٢٦(  

  

: أخشى أن يقال: ( منهم إذا مل يظهر هلم نفاقه، ومل يقاتلوهم، حىت قال النيب صلى اهللا عليه وسلممات
، وكانوا أيضاً يغزون مع املسلمني، وإن مل يكونوا يريدون بذلك األجر، بل !)إن حممداً يقتل أصحابه

 خبالًا ولَأَوضعوا خاللَكُم يبغونكُم الْفتنةَ لَو خرجوا فيكُم ما زادوكُم إِلَّا: كما أخرب اهللا عنهم يف قوله
، ومساهم اهللا املرجفني ]٦١:األحزاب[ملْعونِني أَينما ثُقفُوا أُخذُوا وقُتلُوا تقْتيلًا : ، ويف قوله]٤٧:التوبة[

لهم، بل أجرى أمرهم على الظاهر، ، ومع هذه كله مل يقت]٦٠:األحزاب[والْمرجِفُونَ في الْمدينة : فقال
يحلفُونَ : ووكل سرائرهم إىل اهللا تعاىل، وقبل كالمهم ملا حلفوا، وأخرب اهللا أن حلفهم كذب يف قوله

 مهنا عوضرتل ٩٦:التوبة[لَكُم .. [ وكُمضريل لَكُم فُونَ بِاللَّهلحي]لَكُ] .. ٦٢:التوبة فُونَ بِاللَّهلحيس م
 مهنوا عرِضعتل هِمإِلَي متومع ذلك مل يقاتلوهم بناًء على ما ظهر، فهكذا يقال يف ]٩٥:التوبة[إِذَا انقَلَب ،

ال شك أن . هؤالء املنافقني من أهل االحتاد، الذين يدعون أن اخلالق عني املخلوق، تعاىل اهللا عن قوهلم



إنا لنستطيع أن حنكي أقوال : ي أقواهلم، يقول بعض العلماءهلم أقواالً بشعة، ال جيرؤ أحدنا أن حيك
  . ......اليهود والنصارى وال نتجرأ أن حنكي أقوال هؤالء؛ لبشاعتها، وقد رد عليهم العلماء

  ظهور مذهب أهل وحدة الوجود
…  

)٤/١٢٧(  

  

هم وأعوام، فال أهل وحدة الوجود يف زمن شيخ اإلسالم ابن تيمية متكنوا وظهروا وكثروا، وكثر أتباع
جرم رد عليهم بعدد من رسائله، فكتب رسائل يف الرد على أهل وحدة الوجود، ملا سئل عن أحواهلم، 

سواء كان نظماً : وملا رفع إليه كثري من أشعارهم يف ذكر مقاالم اليت تبني ما هم عليه من العقائد
ناس منهم، ووقعت بينه وبينهم مناظرات يف صرحياً، أو نظماً خفياً، وكان من آثار رده عليهم أن حذر ال

حنن أولياء اهللا، ومن : ملطة، ويف دمشق، وظهر عليهم وغلبهم، حىت أم مرةً جاءوا ليناظروه، وقالوا
أننا لو دخلنا يف هذه النار اليت تشتعل مل حترقنا، فجاء إليهم شيخ اإلسالم وأخذ يناظرهم، : عالمة واليتنا

أنا أدخل وإياكم يف هذه النار، وننظر أينا حيترق، ولكن اغسلوا جلودكم : يقولوحيتج عليهم باألدلة، و
بالصابون وبالسدر وباملزيل الذي يزيل ما فيها، وكان قد عرف أم يطلون جلودهم بأنواع من أدهان 
 بعض الدواب اليت ال حترقها النار، فإذا دخلوا يف النار مل حتترق أجسادهم لذلك الدهن الذي عليها،

وعلى كل حال كتب فيهم عدة رسائل، . فلما قال هلم ذلك امتنعوا، وظهر بذلك دجلهم وكذم
: وحذر منهم العلماء بعده وقبله، وذا يعرف أن هذا املذهب هو كرب األولياء، وأن قول االحتاديني

 من الكرامات، هناك من أولياء اهللا من خصهم اهللا تعاىل بأنواع. األولياء أفضل من األنبياء قول باطل
وال ننكر أن من خيار عباد اهللا، ومن األتقياء األنقياء من أجرى اهللا على أيديهم كرامات وخوارق 

عادات، تدل على قرم وعلى أفضليتهم، وعلى أم مستجابة دعوم، وقد ألفت كتب يف كرامات 
 اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا األولياء، سواء يف تراجم بعضهم أو يف نفس الوقائع اليت تقع، وذكر شيخ

الفرقان بني أولياء الرمحن وأولياء الشيطان، فذكر كرامات كثرية : جانباً كبرياً منها يف كتابه الذي ذكرنا
لبعض الصاحلني، من أراد معرفتها قرأها، وسيجد فيها أن اهللا تعاىل تفضل عليهم واستجاب دعوم، 

  وأعطاهم طلبتهم، والشيخ

)٤/١٢٨(  

  



استنشاق نسيم األنس، وكالمه على :  رجب رمحه اهللا له كتب كثرية تتعلق بالرقائق وبالرغائب، مثلابن
الشهادة يف شرح العروة الوثقى، وكذلك كتابه الكبري الذي هو جامع العلوم واحلكم، وقد تعرض 

لى أم من لذكر األولياء والصاحلني، وذكر أشياء من كرامتهم اليت جتري على أيديهم، واليت تدل ع
وما : (إىل قوله) وما تقرب إيل عبدي بشيء أحب إيل مما افترضته عليه: (املتقبلني، وملا تكلم على حديث

ذكر وقائع تدل على أن بعض أولياء اهللا وبعض ) ترددت عن شيء ترددي عن قبض نفس عبدي املؤمن
 باملوت؛ وذلك تسهيالً عليهم، عباد اهللا الصاحلني يكون موم بسهولة، حبيث ال يشعرون أو ال حيسون

حلية األولياء، وهو مطبوع يف أربعة جملدات كبرية، : وكذلك أيضاً أبو نعيم ألف كتابه. وأشباه ذلك
وهو مثانية أجزاء، ذكر فيه األولياء، ولكنه توسع يف تراجم العلماء وحنوهم، ويذكر بسنده بعض الوقائع 

ف أن أولياء اهللا تعاىل هم الصاحلون من عباده، كما أن وإن كانت ضعيفة مل تثبت، وذا وحنوه يعر
  .أولياء الشيطان هم األشقياء الذين خرجوا عن طاعة اهللا، وابتلوا بطاعة الشيطان

  ]٩٢[شرح العقيدة الطحاوية 
كرامات األولياء حق، وهي من دالئل نبوة النيب عليه الصالة والسالم، لكن جيب التفريق بني الكرامات 

  .لشيطانية اليت يقوم ا بعض املشعوذينواحليل ا
  التصديق بكرامات أولياء الرمحن

…  
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التفاضل الذي ذكره اهللا تعاىل بني العباد، فأفضل اخللق هم رسل اهللا، وكذا : من عقيدة أهل السنة
لرسل أنه ال يكون أحد أفضل من ا: ومن عقيدة أهل السنة. مالئكته املقربون، وكذا عباده الصاحلون

واملالئكة من بقية البشر، وخالفت يف ذلك الصوفية، فقدموا األولياء على األنبياء، ففضلوا الويل على 
النيب، ومعلوم أن الويل بشر من جنس بين آدم، وأنه مل خيرج عن البشرية، ومل خيرج عن كونه آدمياً، 

حي إهلام، وال وحي بواسطة ملك، وكذلك أيضاً مل يصل إىل رتبة األنبياء، فلم يرتل عليه الوحي، ال و
أو .. إما لفضله، وإما حلاجته، وإما إلقناع خصم: وإن كان قد جيري اهللا على يديه شيئاً من الكرامات

: وأولياء اهللا تعاىل هم عباده الصاحلون املؤمنون املتقون، فهؤالء كلهم أولياء اهللا؛ لقوله تعاىل. حنو ذلك
اَء اللَّهيلونَ أَال إِنَّ أَونزحي مال هو هِملَيع فوقُونَ *  ال ختوا يكَانوا ونآم ين٦٣-٦٢:يونس[الَّذ[ ،

فكل املؤمنني املتقني أولياء هللا، ولكنهم يتفاوتون يف اإلميان، ويتفاوتون يف التقوى، وبعضهم أقوى إمياناً 
، فيحصل على الرفعة والقرب، من بعض، وأقوى تقى من بعض، فيكون له ميزة وفضيلة على غريه

الفرقان بني : شيخ اإلسالم ابن تيمية ألف كتابه املشهور. وحتصل له أيضاً كرامات جيريها اهللا على يديه



أولياء الرمحن وأولياء الشيطان؛ وذلك ألنه كثر يف زمانه الذين يفضلون األولياء، وجيعلون هلم صفات 
اعتقدوه ولياً، وقد ذكر رمحه اهللا يف هذا الكتاب أنواعاً يتحلون ا، وكل من جرت على يديه كرامة 

أن فالناً : من الكرامات اليت جرت على أيدي بعض الصاحلني، ومن تلك الكرامات وخوارق العادات
 كان قد أصيب بالفاجل، الذي هو موت وعيب أحد جانبيه، سأل ربه أن يطلق أعضاءه وقت -ومساه-

دعاءه، فكان كلما دخل وقت الصالة قام كأنه أنشط الناس، وتوضأ الطهارة والصالة فاستجاب اهللا 
  وهكذا قصة! وصلى، فإذا انتهى من الصالة رجعت أعضاؤه إىل خدرها وإىل موا حبيث ال تتحرك

)٤/١٣٠(  

  

الذي كان غازياً، وكان راكباً على محار، فمات محاره، فسأل ربه أن حيييه له حىت ال يقبل منة أحد، 
خذ ما على ! يا بين:  له، فركبه ومحل عليه متاعه، وملا وصل إىل أهله وأنزل متاعه عنه، قالفأحياه اهللا

وأما الذين . وكان إحياؤه له كرامة له! احلمار فإنه عارية، فبمجرد ما أخذ ما عليه مات احلمار
فذات ليلة ما أن سعيد بن جبري كان عنده ديك يوقظه للصالة، : منها: استجيبت أدعيتهم، فأكثر وأكثر

ما له قطع اهللا صوته، فلم يصح الديك بعدها بقية حياته، : صاح الديك، فلما أصبح دعا عليه وقال
ووقعت قصص كثرية من . فهذه دعوة رجل صاحل! ال تدع على أحد فتصيبه دعوتك! يا بين: فقالت أمه

د منها عجائب، مثل كتب بعدهم، ومن قرأ الكتب اليت كتبت يف تراجم عباد اهللا الصاحلني وقصصهم جي
جامع العلوم واحلكم، فإنه يذكر فيه عجائب من : ابن رجب رمحه اهللا، كشرح األربعني الذي يسمى

جنس هذا، منها قصة ذلك الرجل الذي ذهب ليشتري ألهله من بالد بعيدة قمحاً، فلما مل يكن عنده 
 فلما أقبل على أهله، مر بكثيب مثن، ومل جيد من يقرضه، وال من يبيعه بدين رجع وليس معه شيء،

رجع خائباً، فلما أنزل تلك األكياس : ملاذا ال آخذ من هذا الرمل يف أكياسي حىت ال يقال: رمل، فقال
اليت فيها ذلك الرمل، جاءت امرأته وفتحت أحدها، ووجدته قمحاً طيباً أحسن ما يكون، فطحنت منه 

من الرب الذي أتيت به، فحمد ربه أنه مل خييب : ؟ فقالتما هذا اخلبز الذي أجد رائحته: وخبزت، فسأهلا
سعيه، وكان ذلك الرب غاية يف اجلودة، حبيث إم إذا بذروا منه خترج الزرعة من أصلها إىل فرعها كلها 

أن بالداً فيها : وذكر لنا بعض اإلخوان! سنابل من أحسن ما يكون، استجابة لدعوة ذلك الرجل الصاحل
ادع علياً حىت يعطيك طعاماً، :  السنة، فكان الرافضة إذا جاع الطفل يقولون لهبعض الرافضة وبعض

نعود أبناءنا على أن : هذا جاءك به علي ، فأهل السنة قالوا: فإذا دعا علياً قربوا له متراً وخبزاً، وقالوا
  ادع ربك: يدعو رم، فإذا جاع الصيب قالوا

)٤/١٣١(  

  



ائت ذلك املكان أو خذ الطعام من حتت ذلك : ا دعا ربه، قالوا لهيا ولدي حىت يعطيك طعاماً، فإذ
الطبق جتد فيه طعاماً من ربك، فيذهب إليه وجيده، فذات يوم غفلوا عنه، فجاء الطفل ومل يعدوا له 

هيئ يل طعاماً آكله يف هذا الوقت، فذهب ! يا رب: طعاماً، وكان قد اعتاد الدعاء، فاستقبل القبلة وقال
ق وإذا فيه خبز من أحسن اخلبز، فأكله حىت شبع، فجاء أهله وقد أسفوا على أم مل جيعلوا فكشف الطب

دعوت ريب فجاءين بطعام كما كنت أدعوه، فهذه كرامة وآية : قال! من أتاك بالطعام؟: له طعاماً، فقالوا
  . ...... عبادهوال شك أن أمثال ذلك كثري، جيريه اهللا تعاىل على أيدي الصاحلني من. من آيات اهللا

  الفرق بني الكرامات واحليل الشيطانية
…  

)٤/١٣٢(  

  

أن أولياء الشيطان جيري الشيطان على أيديهم خمارق : ذكر شيخ اإلسالم رمحه اهللا يف هذا الكتاب
ميوهون ا على الناس، ويومهوم أا كرامة، وهي حيل شيطانية، ومساها رمحه اهللا باألحوال الشيطانية، 

مثلة من ذلك، ورمبا حتفظون من قصص السحرة وأولياء الشيطان الشيء الكثري، فبعضهم حتمله وذكر أ
الشياطني وتقطع به مسافات طويلة، ومنها أن الشياطني أو مردة اجلن يتمثلون ألوليائهم بصور 
ا هي من وبأشكال خمتلفة، وأم قد يقربون هلم األشياء البعيدة، وال شك أن تلك األحوال الشيطانية إمن

ومن ذلك األعمال اليت تسمعوا عن السحرة، وأم يفرقون بني اتمعني، وجيمعون . وحي الشيطان
بني املتعاديني، وأم يوقعون الوحشة والبغضاء، وأم رمبا قلبوا هذا حيواناً، وهذا إنساناً، وما أشبه 

وارق عادات، ولكنها من وحي إا كرامات، وال أا خ: ذلك؛ فهذه أحوال شيطانية، وال نقول
الشيطان أو من عمله، فإن الشيطان يتلبس بتلك األرواح، فيقلب الروح ويغير هيئتها إىل حيوان أو إىل 

. مجاد، أو إىل ما أشبه ذلك، فتكون هذه املخارق جتري على أيدي أعداء اهللا الذين هم عبدة الشياطني
على أيدي أولياء الشيطان، وبني الكرامات وخوارق فرق بني األحوال الشيطانية اليت جتري : إذاً

أن هذه خوارق وكرامات جيريها اهللا على : العادات اليت جتري على أيدي أولياء الرمحن، والفرق بينهما
عمله عمل حسن، : يدي هذا العبد الذي هو من عباد اهللا الصاحلني، والذي ظاهره من أحسن الظواهر

ب، ورزقه وكسبه من أحسن الكسب وأبعده عن اخلبيث، مقيم ودعاؤه مستجاب، وأكله حالل طي
لعباداته، حمافظ على صلواته وزكواته، مبتعد عن املشتبهات وعن احملرمات، متمسك بالشريعة، مؤمن 
باهللا إمياناً قوياً ظاهراً وباطناً، مطبق لشريعة اهللا، تالٍ لكتابه، متبع للسنة، خبالف أولياء الشيطان، فإم 

إِنَّ في ذَلك لَآيات للْمتوسمني : هر بعضهم باإلميان واإلسالم، ولكن باطنهم يعرفه املتبصرونوإن تظا
  ، فاملتبصر]٧٥:احلجر[



)٤/١٣٣(  

  

وإىل اآلن جند يف هذه البالد كثرة السحرة الذين يعملون هذه . يعلم خبث طواياهم، ويعلم خبث أفعاهلم
 يزورون، ويقلبون أمام األعني احلقائق حىت خييل إىل من ينظر إليهم أن الشعوذة وهذا السحر، حبيث إم

هذا شيء وهو ليس بشيء، أو ما أشبه ذلك، وهذا فعلهم قدمياً، ولكنهم كثروا يف هذه البالد يف هذه 
األزمنة بسبب توافد األعداء الكفرة أو حنوهم، فشاع هذا السحر وكثر، وهو يف احلقيقة عمل شيطاين، 

كي الكثري من الناس مما جيدون يف صدورهم من الوحشة من أنفسهم وأهليهم، وكذلك يشتكون ويشت
من تسلط اجلن عليهم، فيضربون األبواب عليهم، وحيرقون شيئاً من األمتعة وهم ال يرون من حيرقها، 

و ورفع األصوات، وضرب األبواب والنوافذ وحنوها، وال يدرون من يفعل ذلك، وما هو إال اجلن أ
الشياطني الذين سلطهم أولئك السحرة عليهم، وكذلك تلبس اجلن بأناس من الصاحلني بواسطة ذلك 
الكاهن أو ذلك الساحر الذي سخر بسطوته عدداً من اجلن، حبيث إنه ينفذ هذا لفالن وهذا لفالن، 

م حسنة، فهؤالء أولياء الشيطان، وتشاهدون أو تسمعون أن هناك عباداً هللا صاحلون مصلحون، نيا
وأعماهلم صاحلة، حفظة لكتاب اهللا، عاملون بشريعة اهللا، رزقهم اهللا قوة اإلميان وصفاء القلوب، وكان 
من عملهم أن كشف اهللا هلم عن هؤالء السحرة وأعماهلم، فصاروا يعرفون أن هذا الشخص ساحر، 

ألمراض الشيطانية وحنوها وهذا كاهن، وهذا قد عمل كذا وكذا، ويعاجلون املسحورين واملصابني ذه ا
ذكر شيخ تويف قريباً رمحه اهللا أن أخاً له أو عماً له كان من حفظة القرآن، ومن . بالقراءة وما أشبهها

العاملني به، ومن املطبقني للشريعة، ومن الذين نبت حلمهم على طعام طيب، ومل يتعاطوا شيئاً من 
 شفي بإذن اهللا، وكان إذا أيت بكأس ليقرأ فيه نفث املشتبهات؛ كان إذا قرأ على املريض مرة أو مرتني

مث إذا شربه ذلك املريض ! فيه نفثتني أو ثالث نفثات؛ امتأل ذلك الكأس ولو مل يكن فيه إال قليل من املاء
  شفي بإذن اهللا، وهذا من آثار اإلخالص وقوة

)٤/١٣٤(  

  

واهللا - أولياء اهللا الصاحلني، الذين حنسبهم إم من: اإلميان، وذُكر لنا أمثال هذا كثريون، وهؤالء نقول
 عملوا بالشريعة، فأجرى اهللا على أيديهم هذا الشفاء، وهذا األثر الطيب، وبضدهم الكهنة -حسيبهم

والسحرة الذين جتري على أيديهم تلك الشعوذة وتلك األحوال الشيطانية، فهوالء أولياء الشيطان، 
  .وأولئك أولياء الرمحن

  كرامة واملعجزةالفرق بني ال
…  



. ونؤمن مبا جاء من كرامام، وصح عن الثقات من روايام: [قال الشارح رمحنا اهللا تعاىل وإياه
تعم كل خارق للعادة، وكذلك الكرامة يف عرف أئمة أهل العلم املتقنني، ولكن كثرياً : فاملعجزة يف اللغة

األمر اخلارق :  للنيب، والكرامة للويل، ومجاعهامن املتأخرين يفرقون يف اللفظ بينهما، فيجعلون املعجزة
العلم، والقدرة، والغىن، وهذه الثالثة ال تصلح على الكمال : فصفات الكمال ترجع إىل ثالثة. للعادة

إال هللا وحده، فإنه الذي أحاط بكل شيء علماً، وهو على كل شيء قدير، وهو غين عن العاملني، وهلذا 
قُلْ ال أَقُولُ لَكُم عندي خزائن اللَّه : سلم أن يتربأ من دعوى هذه الثالثة بقولهأمر النيب صلى اهللا عليه و

 ى إِلَيوحا يإِلَّا م بِعإِنْ أَت لَكي مإِن ال أَقُولُ لَكُمو بيالْغ لَمال أَعوكذلك قال نوح ]٥٠:األنعام[و ،
 وأول رسول بعثه اهللا إىل األرض، وهذا خامت الرسل وخامت عليه الصالة والسالم، فهذا أول أويل العزم،

يسأَلُونك عنِ : أويل العزم، وكالمها تربءا من ذلك؛ وهذا ألم يطالبوم تارة بعلم الغيب كقوله تعاىل
ك حتى تفْجر لَنا وقَالُوا لَن نؤمن لَ: ، وتارة بالتأثري كقوله تعاىل]١٨٨:األعراف[الساعة أَيانَ مرساها 
وقَالُوا مالِ هذَا : ، وتارة يعيبون عليهم احلاجة البشرية كقوله تعاىل] ٩٠:اإلسراء[من اَألرضِ ينبوعا 

، فأمر الرسول أن خيربهم بأنه ال ميلك ذلك، ]٧:الفرقان[الرسولِ يأْكُلُ الطَّعام ويمشي في اَألسواقِ 
  من تلكوإمنا ينال 

)٤/١٣٥(  

  

الثالثة بقدر ما يعطيه اهللا، فيعلم ما علمه اهللا إياه، ويستغين عما أغناه عنه، ويقدر على ما أقدره عليه من 
األمور املخالفة للعادة املطردة أو لعادة أغلب الناس، فجميع املعجزات والكرامات ما خترج عن هذه 

 الدين كان من األعمال الصاحلة املأمور ا ديناً وشرعاً، مث اخلارق إن حصل به فائدة مطلوبة يف. األنواع
إما واجب أو مستحب، وإن حصل به أمر مباح كان من نعم اهللا الدنيوية اليت تقتضي شكراً، وإن كان 
على وجه يتضمن ما هو منهي عنه ي حترمي أو ي ترتيه كان سبباً للعذاب أو البغض، كالذي أويت 

لعام بن باعورا الجتهاد أو تقليد، أو نقص عقل أو علم، أو غلبة حال، أو عجز أو اآليات فانسلخ منها ب
حممود يف الدين، ومذموم، ومباح؛ فإن كان املباح الذي فيه منفعة كان : ضرورة، فاخلارق ثالثة أنواع

تقامة ال كن طالباً لالس: قال أبو علي اجلوزجاين . نعمة، وإال فهو كسائر املباحات اليت ال منفعة فيها
قال الشيخ . طالباً للكرامة، فإن نفسك متحركة يف طلب الكرامة، وربك يطلب منك االستقامة

وهذا أصل كبري يف الباب، فإن كثرياً من اتهدين املتعبدين مسعوا بالسلف : السهروردي يف عوارفه
تزال تتطلع إىل شيء الصاحلني املتقدمني، وما منحوا به من الكرامات وخوارق العادات، فنفوسهم ال 

من ذلك، وحيبون أن يرزقوا شيئاً منه، ولعل أحدهم يبقى منكسر القلب متهماً لنفسه يف صحة عمله، 
حيث مل حيصل له خارق، ولو علموا بسر ذلك هلان عليهم األمر، فيعلم أن اهللا يفتح على بعض 



ن خوارق العادات وآثار القدرة يقيناً؛ ااهدين الصادقني من ذلك باباً، واحلكمة فيه أن يزداد مبا يرى م
فيقوى عزمه على الزهد يف الدنيا، واخلروج عن دواعي اهلوى، فسبيل الصادق مطالبة النفس 

باالستقامة، فهي كل الكرامة، وال ريب أن للقلوب من التأثري أعظم مما لألبدان، لكن إن كانت صاحلة 
ها فاسداً، فاألحوال يكون تأثريها حمبوباً هللا تعاىل تارة، كان تأثريها صاحلاً، وإن كانت فاسدة كان تأثري

  ومكروهاً هللا أخرى، وقد

)٤/١٣٦(  

  

تكلم الفقهاء يف وجوب القود على من يقتل غريه يف الباطن، وهؤالء يشهدون بواطنهم وقلوم األمر 
يف احلقيقة إمنا الكرامة الكوين، ويعدون جمرد خرق العادة ألحدهم أنه كرامة من اهللا له، وال يعلمون أنه 

لزوم االستقامة، وأن اهللا تعاىل مل يكرم عبداً بكرامة أعظم من موافقته فيما حيبه ويرضاه، وهو طاعته 
أَال إِنَّ أَولياَء : وطاعة رسوله، ومواالة أوليائه ومعاداة أعدائه، وهؤالء هم أولياء اهللا الذين قال اهللا فيهم

، وأما ما يبتلي اهللا به عبده من السراء خبرق العادة ]٦٢:يونس[م وال هم يحزنونَ اللَّه ال خوف علَيهِ
أو بغريها أو بالضراء، فليس ذلك ألجل كرامة العبد على ربه وال هوانه عليه، بل قد سعد ا قوم إذا 

ابتاله ربه فَأَكْرمه ونعمه فَيقُولُ فَأَما اِإلنسانُ إِذَا ما : أطاعوه، وشقي ا قوم إذا عصوه، كما قال تعاىل
مسعنا أن ]]. ١٧-١٥:الفجر[كَلَّا * وأَما إِذَا ما ابتاله فَقَدر علَيه رِزقَه فَيقُولُ ربي أَهاننِ * ربي أَكْرمنِ 

دي األنبياء مسي الكرامة هي أمر خارق للعادة، مستغرب عجيب صدوره، وأنه إذا جرى على أي
أن اجلذع حن له ملا ترك اخلطبة : منها: معجزة، وقد ذكر العلماء معجزات للنيب صلى اهللا عليه وسلم

أن حجراً كان يسلم عليه إذا مر : ومنها. أنه احلصيات سبحن بيده وهن مجاد: ومنها. عليه، وهو مجاد
فيه يده حىت يشرب منه اخللق الكثري، أن املاء القليل يزيد إذا غمس : ومنها. به، وهو حجر يعرفه

فهذه . تكثري الطعام خبزاً أو حلماً، كما ورد ذلك يف أدلة كثرية: ومنها. وميلئوا منه قرم، ويتوضئوا منه
معجزات، ال يقدر البشر على مثلها، ويعلمون أن اهللا أجراها على يديه، ليعلم أنه رسول من اهللا 

  .صادق
  من كرامات الصحابة

…  

)٤/١٣٧(  

  



الكرامات اليت جتري على أيدي الصاحلني من عباده وقع كثري منها لبعض الصحابة، كالنصر والتأييد هلم 
يف الوقائع اليت يقلّ فيها عددهم، ويكثر عدد عدوهم، فإذا دعوا رم وسألوه استجاب هلم، ونصرهم 

هو خيطب جرى على أن عمر كان خيطب، فبينما : منها: وخذل عدوهم، وقد ذكروا من ذلك وقائع
وكان سارية أمرياً جليش يقاتل يف بالد الشام، وكان يف ذلك ! يا سارية اجلبل! يا سارية اجلبل: لسانه

لوذوا باجلبل، : الوقت قد محي القتال، ومسع الصوت من بعيد وال يدري أحد ما مصدره، فقال ألصحابه
ما : أن رجالً جاء إليه، فقال: وذكروا. واجعلوه خلف ظهوركم حىت تغلبوا عدوكم، فانتصروا بإذن اهللا

من بين ضرام من : من أي قبيلة؟ فقال: ابن شهاب ، فقال: ابن من؟ قال: مجرة ، قال: امسك؟ قال
ما أظن أهلك إال قد احترقوا، فوجد األمر كذلك، فهو مسع أن امسه يدور حول هذه : احلرقة، فقال

تل عثمان رضي اهللا عنه كان أول قطرة منها وقعت وملا ق. وحنو ذلك.. حرارة وشهب ومجر: األمور
ال بد أن ينتقم اهللا من : ، فقال الصحابة]١٣٧:البقرة[فَسيكْفيكَهم اللَّه : على املصحف على قوله تعاىل

ومن قُتلَ مظْلُوما فَقَد جعلْنا : هؤالء، وأن ينتصر الذين حيمون له، واستنبط ابن عباس من قوله تعاىل
أن معاوية ومن معه سينتصرون؛ ] ٣٣:اإلسراء[لوليه سلْطَانا فَال يسرِف في الْقَتلِ إِنه كَانَ منصورا 

. ألم يقاتلون ألجل قتل مظلوم وهو عثمان ، فصار ذلك سبباً النتصارهم، وأمروا أال يسرفوا يف القتل
د النيب صلى اهللا عليه وسلم، فأسيد بن حضري ومن الكرامات ما جرى على يدي بعض الصحابة يف عه

وعباد بن بشر صحابيان من األنصار، خرجا مرة إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم يف ليلة مظلمة شديدة 
الظلمة، فأضاء هلما طرف سوط أحدمها نوراً يشع أمامهما يف ذلك الظالم ويف تلك الطرق الضيقة، 

ره، افترق النور بينهما مع هذا شعبة، ومع هذا شعبة، إىل أن حىت إذا افترقا وذهب كل منهما إىل دا
  دخل كل

)٤/١٣٨(  

  

وكان أسيد بن حضري مرة يقرأ يف سورة الكهف، فلم يشعر إال . منهما على أهل بيته، وذلك كرامة هلما
وسرج أمثال املصابيح قد نزلت عليه، وكان فرسه مربوطاً، فلما أحس بتلك األنوار اليت نزلت من 

سماء حاس الفرس وحترك، فأسرع بالصالة، وكان ابنه قريباً من الفرس فخشي عليه، فلما انصرف ال
اقرأ يا ابن : (من الصالة ورفع رأسه وإذا تلك املصابيح قد ارتفعت، فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم

  ) .حضري فتلك املالئكة نزلت لقراءتك
  الكرامات ال تدل على األفضلية

…  

)٤/١٣٩(  



  

ذكر العلماء أن الكرامات للتابعني أكثر منها يف الصحابة، وذكروا أمثلة كثرية وجدت يف عهد كثري من 
التابعني ومن بعدهم، وال شك أا دالة على صالحهم أو حاجتهم، ومع ذلك فالكرامة ال تدل على 

دي أيب بكر مثل ما ملاذا مل جتر على ي : -مثالً-أفضيلة ذلك الشخص الذي جرت على يديه، فإذا قلنا 
ليست الكرامات دليالً على األفضلية، وإمنا هي إما : جرى على يد عمر وعثمان وعلي وحنوهم؟ نقول

: حلاجة الذي جرت على يديه، وإما ملناسبة، وإما لقطع حجة خصم أو حنو ذلك؛ وألجل ذلك ال نقول
وعلى كل حال .  كثريةإن الصحابة مفضولون حيث إن الكرامات فيهم قليلة، وهي يف التابعني

األمور اليت جتري على أيدي بعض األولياء من عباد اهللا الصاحلني املؤمنني خارقة للعادة : فالكرامات هي
كاألمثلة اليت ذكرنا قبل قليل، وهذه الكرامات ال شك أا دليل على صالحهم وحسن استقامتهم 

 على أا معجزات -ري رمحه اهللا يف التاريخكابن كث-وديانتهم، ومع ذلك يستدل ا كثري من العلماء 
للنيب صلى اهللا عليه وسلم؛ وذلك ألن هؤالء ما حصلت هلم هذه الكرامات إال باتباعهم هلذا النيب 

ذكروا عن أيب . الكرمي، فلما كانوا متبعني له سائرين على جه وطريقته حصلت هلم هذه الكرامات
عنسي ، فأوقدوا له ناراً وألقوه فيها، وصارت عليه برداً مسلم اخلوالين أنه غضب عليه األسود ال

احلمد هللا الذي أرانا يف أمة حممد من : وسالماً، وخرج ومل حيترق، فلما وفد إىل عمر رضي اهللا عنه قال
الصحابة : يعين. فعل به كما فعل بإبراهيم خليل اهللا، وأمر الصحابة أن يسلموا عليه كلهم، وأن يهنئوه

وكان العالء بن احلضرمي قائداً جليش يف ساحل هذا اخلليج الفارسي أو العريب، .  عند عمر الذين كانوا
فحال بينهم وبني عدوهم البحر، فأرادوا أن يتبعوهم فلم جيدوا بداً من أن خيوضوا خبيوهلم، فرتلوا يف 

يل تسبح على البحر كما البحر وهم على خيوهلم، ومل يفقدوا متاعاً أبداً، ومل يفقدوا شيئاً، وجعلت اخل
  ما: تسبح السفن، فلما رآهم الفرس قالوا

)٤/١٤٠(  

  

فهربوا، وأتى املسلمون إىل مكان العدو وانتصروا عليهم، ومل يفقد أحد منهم شيئاً ! هؤالء إىل شياطني
وهذه الكرامات من اهللا تعاىل، . من متاعه، وعدوا ذلك من كرامات ابن احلضرمي رمحه اهللا ورضي عنه

وهو املوصوف بالعلم، يعلم حال عبده هذا، ويعلم حاجته، ويعلم إميانه وطمأنينة قلبه، وهي من قدرة 
اهللا، فاهللا تعاىل على كل شيء قدير، فهو الذي قدر هذا األمر هلذا العبد، وأقدره على ذلك، وأجرى 

 وهذه الكرامات دليل على يديه هذه الكرامة، وكذلك اهللا تعاىل موصوف بالغىن، فهو الغين عما سواه،
على أن الرب سبحانه هو الغين املغين الذي يعطي من يشاء ما يشاء بدون حاجة إىل أحد، فهذه 

الصفات اليت هي العلم، والقدرة، والغىن، املتصف ا هو اهللا وحده، والكرامات ال حتصل إال من اهللا 



 خزائنه، وال حتصل ألي بشر كما مسعنا الذي هو عليم ذا العبد، وقادر على أن يعطيه، وغين ال تنقص
قُلْ ال أَقُولُ لَكُم عندي خزائن اللَّه : يف اآلية اليت استشهد ا الشارح، وهي قول اهللا تعاىل

علم الغيب ] ٥٠:األنعام[اخلزائن عند اهللا تعاىل وهو الغين املغين، وال أَعلَم الْغيب : يعين] ٥٠:األنعام[
ال أقول لكم إين من املالئكة، بل إمنا : يعين] ٥٠:األنعام[ اهللا تعاىل وال أَقُولُ لَكُم إِني ملَك ال يعلمه إال

وهذه األمور حكاها اهللا تعاىل عن نوح، . أنا بشر ضعيف ال قدرة يل إال على ما أقدرين اهللا تعاىل عليه
 كلما كان أقوم سبيالً وأعرف باهللا فكلما كان العبد أتقى هللا. وأمر ا نبيه صلى اهللا عليه وسلم

وعرفنا أنه ليس كل من جرت . سبحانه، فإن ربه تعاىل جيري على يديه عند حاجته ما يكون مقوياً إلميانه
إن ذلك العابد : على يديه هذه اخلوارق أو هذه الكرامات يتفوق على من مل جتر عليه، فال نقول مثالً

رامات، أشرف من اإلمام الشافعي الذي مل جتر على يديه هذه سحنون ، وحيكون عنه ك: الذي يقال له
  الكرامات وال بعضها، وكذلك لول و رابعة العدوية ، فيحكون يف ترامجهم أشياء

)٤/١٤١(  

  

مالك و أيب حنيفة و حممد بن : كثرية من الكرامات وحنوها، وال توجد تلك الكرامات يف تراجم األئمة
الليث بن سعد واإلمام أمحد واإلمام الشافعي و إسحاق بن راهوية و حيىي احلسن و شعبة بن احلجاج و 

بن معني و علي بن املديين و حيىي بن سعيد القطان وأشباههم من العلماء، ملاذا مل جتر على أيديهم هذه 
ألن هؤالء اكتفوا مبا فتح اهللا عليهم من العلوم : الكرامات وقد جرت على أيدي أولئك العباد؟ نقول

ليت فيها العلم باهللا وبشرع اهللا وبأحكامه وبأمره وبنهيه، فكانت مقوية إلميام، فال حيتاجون إىل أن ا
جيري على يديهم كرامة، خبالف سحنون ولول ورابعة وبشر بن احلارث واجلنيد ومعروف وأشباههم 

أشياء من الكرامات؛ فإن هؤالء قد يكون يف إميام شيء من الرقة والضعف، فيجري اهللا على أيديهم 
حىت يقوى إميام، وحىت يثبتوا ويرسخوا، هكذا قال بعض العلماء، وإال فال مساواة بني العلماء الذين 

  .هلم مكانتهم يف العلم وحنوه وبني العباد
  طلب الكرامات

…  

)٤/١٤٢(  

  

 ربه أن جيري على مسعنا ما حكاه الشارح أن بعضاً من الزهاد أو العباد إذا تنسك وتعبد فإنه يطلب من
يديه كرامة، وحيزنه إذا رأى فالناً وفالناً ومسع فالناً وفالناً جرت على أيديهم كرامات وخوارق 



عادات، فيبقى منكسراً، ويكثر من فعل األسباب أو السؤال عن األسباب اليت حتصل له مثل هذه 
إن األولياء : فنقول.  أمثالهالكرامة، ويبقى حسرياً إىل أن حيصل على يديه شيء مما حصل على أيدي

والصاحلني من عباد اهللا وعلماء الشريعة وعلماء األئمة مل يكونوا يهتمون بأمور الكرامات، بل قد جتري 
على أيديهم بدون أن يطلبوها، وهم ال يطلبوا، وال حيزنون لعدمها، فال حيزن لعدم جريان كرامة على 

تجابة الدعاء فال شك أن املسلم إذا دعا اهللا تعاىل وأخلص يف وأما اس. يديه إال ضعفاء اإلميان وحنوهم
ال تنقطع عن الدعاء، بل أكثر من دعاء اهللا : دعائه، مث مل ير لدعائه أثراً فإنه حيزنه، ومع ذلك نقول له

تعاىل، فإن دعوتك ولو مل جتب، ولو مل تر أثرها، فهذا ال يدل على أنك مردود، وال تدل على أنك 
ياء اهللا، فقد أخرب النيب صلى اهللا عليه وسلم أن املسلم إذا دعا اهللا تعاىل فإن ربه يعطيه لست من أول

إما أن يعجل له دعوته وما طلب، وإما أن يدفع عنه من الشر مثلها، وإما أن : بدعوته أحد ثالثة أشياء
وتك كلما دعوت اهللا يدخرها له يف اآلخرة، فال خييب أحد إذا دعا اهللا تعاىل، فليس شرطاً أن جتاب دع

سبحانه وتعاىل، وليس كل من أجيبت دعوته حيكم عليه بأنه مستجاب الدعوة أو بأنه ويل من أولياء 
إن هذه الكرامات وخوارق العادات اليت جيريها اهللا تعاىل على أيدي بعض : وعلى كل حال نقول. اهللا

ضيلة وميزة حصلوا عليها، وال تكون دائماً، عباده هي إما ابتالء وامتحان، وإما حلاجة أملت م، وإما لف
بل قد حيتاج أحدهم إىل كرامة أو إىل إجابة دعوة فال حتصل له؛ لبعض املوانع ولبعض األسباب كغريهم 

  .من بين اإلنسان
  أقسام الكرامات

…  

)٤/١٤٣(  

  

تهم خبرق العادة، قسم ترتفع درج: وهلذا كان الناس يف هذه األمور ثالثة أقسام: [قال الشارح رمحه اهللا
وتنوع الكشف . وقسم يتعرضون ا لعذاب اهللا، وقسم يكون يف حقهم مبرتلة املباحات، كما تقدم

فكلماته الكونية هي اليت استعاذ : كونية ودينية: وكلمات اهللا نوعان. والتأثري باعتبار تنوع كلمات اهللا
، وقال ) التامات اليت ال جياوزهن بر وال فاجرأعوذ بكلمات اهللا: (ا النيب صلى اهللا عليه وسلم يف قوله

وتمت كَلمةُ ربك صدقًا : ، وقال تعاىل]٨٢:يس[إِنما أَمره إِذَا أَراد شيئًا أَنْ يقُولَ لَه كُن فَيكُونُ : تعاىل
 هاتمكَللَ لدبلًا ال مدعالكلمات، وسائر اخلوارق، والكون كله داخل حتت هذه ]١١٥:األنعام[و .

، الكلمات الدينية، وهي القرآن وشرع اهللا الذي بعث به رسوله وهي أمره ويه وخربه: والنوع الثاين
وحظ العبد منها العلم ا والعمل، واألمر مبا أمر اهللا به، كما أن حظ العباد عموماً وخصوصاً العلم 

تدبريية كونية، والثانية شرعية دينية، فكشف األوىل العلم فاألوىل . بالكونيات والتأثر فيها، أي مبوجبها



وقدرة األوىل التأثري يف الكونيات، إما يف . باحلوادث الكونية، وكشف الثانية العلم باملأمورات الشرعية
نفسه كمشيه على املاء، وطريانه يف اهلواء، وجلوسه يف النار، وإما يف غريه، بإصحاح وإهالك، وإغناء 

قدرة الثانية التأثري يف الشرعيات، إما يف نفسه بطاعة اهللا ورسوله والتمسك بكتاب اهللا وسنة و. وإفقار
فإذا تقرر . رسوله باطناً وظاهراً، وإما يف غريه بأن يأمر بطاعة اهللا ورسوله فيطاع يف ذلك طاعة شرعية

شف له شيء من املغيبات، ذلك، فاعلم أن عدم اخلوارق علماً وقدرة ال تضر املسلم يف دينه، فمن مل ينك
ال ينقص ذلك يف مرتبته عند اهللا، بل قد يكون عدم ذلك أنفع له، فإنه : ومل يسخر له شيئاً من الكونيات

إن اقترن به الدين وإال هلك صاحبه يف الدنيا واآلخرة، فإن اخلارق قد يكون مع الدين، وقد يكون مع 
  .عدمه، أو فساده، أو نقصه

)٤/١٤٤(  

  

النافعة تابعة للدين، خادمة له، كما أن الرياسة النافعة هي التابعة للدين، وكذلك املال النافع، فاخلوارق 
كما كان السلطان واملال النافع بيد النيب صلى اهللا عليه وسلم وأيب بكر وعمر، فمن جعلها هي 

ه مبن يأكل الدنيا فهو شبي: املقصودة، وجعل الدين تابعاً هلا ووسيلة إليها، ال ألجل الدين يف األصل
بالدين، وليست حاله كحال من تدين خوف العذاب، أو رجاء اجلنة، فإن ذلك مأمور به، وهو على 

والعجب أن كثرياً ممن يزعم أن مهه قد ارتفع عن أن يكون خوفاً من النار . سبيل جناة، وشريعة صحيحة
 إن الدين إذا صح علماً وعمالً فالبد أن مث!! أو طلباً للجنة جيعل مهه بدينه أدىن خارق من خوارق الدنيا

ويرزقْه * ومن يتقِ اللَّه يجعلْ لَه مخرجا : قال تعاىل. يوجب خرق العادة، إذا احتاج إىل ذلك صاحبه
 ِسبتحثُ ال ييح ن٣-٢:الطالق[م .[ا : وقال تعاىلقَانفُر لْ لَكُمعجي قُوا اللَّهتإِنْ ت]٢٩:األنفال .[

ولَو أَنا كَتبنا علَيهِم أَن اقْتلُوا أَنفُسكُم أَوِ اخرجوا من ديارِكُم ما فَعلُوه إِلَّا قَليلٌ منهم ولَو : وقال تعاىل
ولَهديناهم * ا لَآتيناهم من لَدنا أَجرا عظيما وإِذً* أَنهم فَعلُوا ما يوعظُونَ بِه لَكَانَ خيرا لَهم وأَشد تثْبِيتا 

* أَال إِنَّ أَولياَء اللَّه ال خوف علَيهِم وال هم يحزنونَ : وقال تعاىل]. ٦٨-٦٦:النساء[صراطًا مستقيما 
وقال ]. ٦٤-٦٢:يونس[ الْحياة الدنيا وفي اآلخرة لَهم الْبشرى في* الَّذين آمنوا وكَانوا يتقُونَ 

إِنَّ في ذَلك : اتقوا فراسة املؤمن، فإنه ينظر بنور اهللا، مث قرأ قوله: (رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
 نيمسوتلْمل اتتعاىل وقال. رواه الترمذي من رواية أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه]) ٧٥:احلجر[لَآي 

  :فيما يرويه عنه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

)٤/١٤٥(  

  



من عادى يل ولياً فقد بارزين باحملاربة، وما تقرب إيل عبدي مبثل أداء ما افترضت عليه، وال يزال (
عبدي يتقرب إيل بالنوافل حىت أحبه، فإذا أحببته كنت مسعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، 

ش ا، ورجله اليت ميشي ا ولئن سألين ألعطينه، ولئن استعاذين ألعيذنه، وما ترددت يف ويده اليت يبط
فظهر ). شيء أنا فاعله ترددي يف قبض نفس عبدي املؤمن، يكره املوت، وأكره مساءته، والبد له منه

:  الكرامةوقول املعتزلة يف إنكار. أن االستقامة حظ الرب، وطلب الكرامة حظ النفس، وباهللا التوفيق
لو صحت الشتبهت باملعجزة، فيؤدي إىل التباس : وقوهلم. ظاهر البطالن، فإنه مبرتلة إنكار احملسوسات

النيب بالويل، وذلك ال جيوز، وهذه الدعوى إمنا تصح إذا كان الويل يأيت باخلارق ويدعي النبوة، وهذا ال 
، وقد تقدم الكالم يف الفرق بني النيب واملتنبئ، يقع، ولو ادعى النبوة مل يكن ولياً، بل كان متنبئاً كاذباً

أن الفراسة ثالثة : ومما ينبغي التنبيه عليه ههنا. وأن حممداً عبده اتىب ونبيه املصطفى: وعند قول الشيخ
وسببها نور يقذفه اهللا يف قلب عبده، وحقيقتها أا خاطر يهجم على القلب، يثب عليه : إميانية: أنواع

 على الفريسة، ومنها اشتقاقها، وهذه الفراسة على حسب قوة اإلميان، فمن كان أقوى كوثوب األسد
الفراسة مكاشفة النفس ومعاينة الغيب، وهي : قال أبو سليمان الداراين رمحه اهللا. إمياناً فهو أحد فراسة
النفس إذا وفراسة رياضية، وهي اليت حتصل باجلوع والسهر والتخلي فإن . انتهى. من مقامات اإلميان

جتردت عن العوائق صار هلا من الفراسة والكشف حبسب جتردها، وهذه فراسة مشتركة بني املؤمن 
والكافر، وال تدل على إميان، وال على والية، وال تكشف عن حق نافع، وال عن طريق مستقيم، بل 

قية، وهي اليت وفراسة خل. كشفها من جنس فراسة الوالة وأصحاب عبارة الرؤيا واألطباء، وحنوهم
صنف فيها األطباء وغريهم، واستدلوا باخلَلق على اخلُلق ملا بينهما من االرتباط الذي اقتضته حكمة اهللا، 

  كاالستدالل

)٤/١٤٦(  

  

بصغر الرأس اخلارج عن العادة على صغر العقل، وبكربه على كربه، وسعة الصدر على سعة اخللق، 
ل نظرمها على بالدة صاحبهما وضعف حرارة قلبه وحنو وبضيقه على ضيقه، وجبمود العينني وكال

وأهل السنة واجلماعة يصدقون بكرامات األولياء، وهي تعترب كرامة ملن جرت على يديه، وال ]. ذلك
تعترب نقصاً فيمن مل حتصل له تلك الكرامة، وهناك من أنكر تلك الكرامات كاملعتزلة، فادعوا أا لو 

: وبني معجزات األنبياء، وبني العلماء أن اخلوارق تنقسم إىل ثالثة أقسامحصلت حلصل االشتباه بينها 
معجزات، وهي ختتص باألنبياء، وليس يف قدرة البشر أن يأتوا مبثلها، كمعجزات نبينا : القسم األول

صلى اهللا عليه وسلم، ومعجزات موسى وعيسى وغريهم، وهي اليت ذكرت يف السنة، وحكيت عن 
كرامات أكرم اهللا ا بعض أوليائه الصاحلني، ويعتربها العلماء دالة على : القسم الثاين. آناألنبياء يف القر



صدق نبوة األنبياء؛ وذلك ألا ما حصلت هلم إال باتباعهم ألنبيائهم، فأتباع نبينا صلى اهللا عليه وسلم 
هم بشريعته، فكانت حصلت هلم كرامات؛ بسبب إميام وتصديقهم بنبيهم صلى اهللا عليه وسلم، ومتسك

تلك الكرامات منة من اهللا عليهم، وتقوية إلميان بعضهم، وقطعاً حلجة من خالفهم أو طعن يف معتقدهم، 
وكذلك أجراها اهللا على أيديهم إلظهار احلق الذي هم عليه، وبيان صحة ما يدعون إليه، وكذلك 

هللا عليه وسلم نبوة حق ليس فيها فرية أجراها اهللا للداللة على أم على دين صحيح، وأن نبوته صلى ا
وال توقف، وقد ذكر العلماء مجلة كثرية من تلك الكرامات، وأفردت بالتآليف، وذكروا أن اهللا تعاىل 
أجراها على أيديهم كما أجرى املعجزات على أيدي األنبياء؛ للداللة على أن كل النبوات من عند اهللا 

براهيم برداً وسالماً فكذلك من أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم تعاىل، فكما أن اهللا جعل النار على إ
مسلم عامل هو أبو إدريس اخلوالين ألقي يف النار ومل تضره، بل كانت عليه برداً وسالماً، فكان يف هذه 

  األمة من جرى له مثل ما جرى للخليل عليه

)٤/١٤٧(  

  

 فسلكه هو وقومه ومل تبتل ثيام -أخرب بذلككما -وكذلك جعل اهللا البحر ملوسى طريقاً يبساً . السالم
وال أقدامهم، وجرى مثل ذلك للعالء بن احلضرمي ، حيث خاض البحر هو وجنده املقاتلون، ومل 

يفقدوا من متاعهم شيئاً، وكأن البحر يبس، فكانوا يسبحون فوقه دون أن يغرقوا فيه مع عمقه، وهذه 
األحوال الشيطانية اليت جتري على أيدي : القسم الثالث. كرامة للعالء رمحه اهللا، وأمثال ذلك كثري

السحرة واملشعوذين، وهذه األحوال الشيطانية هي ما يتمكن منه السحرة من الصرف والعطف وتغيري 
احلقائق وقلب األشياء، وكذلك ما يفعلونه من قطع املسافات، ومن محل األثقال، والطريان يف اهلواء، 

وهذه األحوال تسمى أحواالً شيطانية، وهي جتري بسبب خدمتهم للشياطني، وحنو ذلك يف زمن قصري، 
فهم يتقربون إىل الشياطني وإىل مردة اجلن مبا حيبون، فتجري على أيديهم املخارق، والشعوذة، 

فما حيصل من . والتغريات النفسية، ولكنها تبطل بإذن اهللا إذا عوجلت باآليات القرآنية واألدعية النبوية
 السحرة واملشعوذين وحنوهم، من صرف وعطف، وإلقاء بغضاء بني متحابني، وإلقاء تقابل قوي أعمال

بني املتباغضني، وكذلك من تغيري ملزاج بعض الناس إذا عملوا له سحراً شيطانياً وحنو ذلك؛ فهذا ال 
وهم يسمى كرامة وال فضل فيه، بل هو من عمل الشياطني؛ وذلك ألن هؤالء السحرة والكهنة وحن

يتقربون إىل الشيطان، ويذحبون له، ويطيعونه حىت خيدمهم ويطيعهم فيما يشريون إليه، فتصري الشياطني 
واجلن خدماً هلذا الكاهن الذي عبدهم وذبح هلم، وركع للشياطني وسجد، وأشرك باهللا، فصار من 

 باألشياء الغيبية خدمهم، فأصبح بذلك من أعوام، فهم يتلبسون به، وينطقون على لسانه، وخيربون
  والبعيدة وحنوها، وكذلك خيربون بالغائب واملسروق وما أشبه



  ]٩٣[شرح العقيدة الطحاوية 
للساعة أشراط كربى وصغرى، ومن أعظم عالمات الساعة الكربى نزول عيسى عليه السالم، وخروج 

  .الدجال، وطلوع الشمس من مغرا، وخروج يأجوج ومأجوج
  اإلميان بأشراط الساعة

…  

)٤/١٤٨(  

  

من خروج الدجال، ونزول عيسى ابن : ونؤمن بأشراط الساعة: (وقوله: [قال املؤلف رمحه اهللا تعاىل
مرمي صلى اهللا عليه وسلم من السماء، ونؤمن بطلوع الشمس من مغرا، وخروج دابة األرض من 

غزوة تبوك، وهو يف أتيت النيب صلى اهللا عليه وسلم يف : عن عوف بن مالك األشجعي قال). موضعها
مويت، مث فتح بيت املقدس، مث موتان يأخذ فيكم كقعاص : اعدد ستاً بني يدي الساعة: (قبة من أدم فقال

الغنم، مث استفاضة املال حىت يعطى الرجل مائة دينار فيظل ساخطاً، مث فتنة ال يبقى بيت من العرب إال 
ون، فيأتونكم حتت مثانني غاية حتت كل غاية اثنا دخلته، مث هدنة تكون بينكم وبني بين األصفر؛ فيغدر

. رواه البخاري، وأبو داود، وابن ماجة، والطرباين. بالراء والغني، ومها مبعىن) رايغ: (وروي) عشر ألفاً
ما : اطلع النيب صلى اهللا عليه وسلم علينا وحنن نتذاكر الساعة، فقال: (وعن حذيفة بن أسيد قال

الدخان، : إا لن تقوم حىت ترون قبلها عشر آيات فذكر: ساعة، فقالنذكر ال: تذاكرون؟ قالوا
والدجال، والدابة، وطلوع الشمس من مغرا، ونزول عيسى ابن مرمي صلى اهللا عليه وسلم، ويأجوج 

خسف باملشرق، وخسف باملغرب، وخسف جبزيرة العرب، وآخر ذلك نار : ومأجوج، وثالثة خسوف
 عن ابن -واللفظ للبخاري -ويف الصحيحني . رواه مسلم ) إىل حمشرهمخترج من اليمن تطرد الناس 
إن اهللا ال خيفى عليكم، : (ذكر الدجال عند النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال: عمر رضي اهللا عنهما قال

). إن اهللا ليس بأعور، وأشار بيده إىل عينه، وإن املسيح الدجال أعور عينه اليمىن، كأن عينة عنبة طافية
ما من نيب إال وأنذر قومه : (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قالوع

: فسره يف رواية ) ك ف ر: األعور الدجال، أال إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، ومكتوب بني عينيه
 صلى اهللا عليه قال رسول اهللا: وروى البخاري وغريه عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال). كافر: أي(

  ليوشكن أن يرتل فيكم ابن مرمي حكماً! والذي نفسي بيده: (وسلم

)٤/١٤٩(  

  



عدالً، فيكسر الصليب، ويقتل اخلرتير، ويضع اجلزية، ويفيض املال حىت ال يقبله أحد، حىت تكون 
إِنْ من أَهلِ و: اقرءوا إن شئتم: ، مث يقول أبو هريرة رضي اهللا عنه)السجدة خرياً من الدنيا وما فيها

، وأحاديث الدجال ]١٥٩:النساء[الْكتابِ إِلَّا لَيؤمنن بِه قَبلَ موته ويوم الْقيامة يكُونُ علَيهِم شهِيدا 
وعيسى ابن مرمي صلى اهللا عليه وسلم يرتل من السماء ويقتله، وخيرج يأجوج ومأجوج يف أيامه بعد 

كهم اهللا أمجعني يف ليلة واحدة؛ بربكة دعائه عليهم، ويضيق هذا املختصر عن قتله الدجال، فيهل
  ]. ......بسطها

  نزول عيسى عليه الصالة والسالم
…  

)٤/١٥٠(  

  

ابتدأ الطحاوي رمحه اهللا وكذا الشارح يف ذكر أشراط الساعة، وأن أهل السنة واجلماعة يصدقون مبا 
لسنة يف األحاديث الصحيحة الثابتة اليت ال تردد فيها، فأما ذكر ذكر منها يف القرآن، وما ذكر منها يف ا

وإِنْ من أَهلِ : املسيح ابن مرمي وأنه خيرج يف هذه األمة، فورد يف تفسري قول اهللا تعاىل يف سورة النساء
أن : أن معىن هذه اآلية] ١٥٩:النساء[م شهِيدا الْكتابِ إِلَّا لَيؤمنن بِه قَبلَ موته ويوم الْقيامة يكُونُ علَيهِ
إن منهم إال سوف يؤمنون به، ومىت يؤمنون : من أهل الكتاب من يدركونه فيؤمنون به قبل موته، أي

ليوشكن : (به؟ إذا خرج يف آخر الدنيا؛ وذلك أنه ورد يف احلديث خروجه فقال صلى اهللا عليه وسلم
طاً يقتل اخلرتير، ويكسر الصليب، ويضع اجلزية، ويفيض املال حىت أن خيرج فيكم ابن مرمي حكماً مقس

أنه يقتل اخلرتير؛ وذلك ألن حلمه حرام، والنصارى يبالغون يف : فذكر له هذه الصفات) ال يقبله أحد
ويكسر الصليب؛ ألن النصارى يعبدونه، ويدعون أن عيسى قتل وصلب عليه، فيعظمونه ألنه . أكله

وأنه يضع اجلزية، فال يقبل إال اإلسالم أو السيف، . تعاىل اهللا عن قوهلم! بن رمصلب عليه رم أو ا
ويف هذه الشريعة معلوم أن الكتابيني تقبل منهم اجلزية ويبقون على دينهم، لكن عيسى يف آخر الزمان 

 زمانه حىت ال ال يقبل اجلزية، بل يقاتلهم إىل أن يسلموا أو يقتلوا، وينصره اهللا ويظهره، ويفيض املال يف
أن اهللا : (يكثر املال بأيدي الناس، وذلك بربكة يرتهلا اهللا تعاىل، ففي بعض األحاديث: يقبله أحد، أي

 حىت تكفي اللقحة الفئام من الناس، ويبارك يف الثمار، حىت -يف اللنب: يعين-تعاىل يبارك يف الرسل 
 كخيمة يستظلون به، -غالفها: يعين-ا جيعلون قحفه) يأكل اجلماعة من الرمانة ويستظلون بقحفها

  .وذلك من آثار الربكة
  خروج الدجال

…  



)٤/١٥١(  

  

خروج الدجال من األمور الغيبية اليت أخرب ا النيب صلى اهللا عليه وسلم ووردت اإلشارة إليه يف 
مبا أخربوا : القرآن؛ فكان من اإلميان بالغيب التصديق خبروجه؛ ألن اهللا مدح الذين يؤمنون بالغيب، أي

-ال تقوم الساعة حىت تروا عشر آيات : (ورد يف احلديث قوله صلى اهللا عليه وسلم. به ومل يشاهدوه
وهو األعور الكذاب الذي خيرج يف آخر الزمان، ويدعي أنه الرب، )  خروج الدجال-وذكر منها

وا منعمني، عقوبة وفتنة، ويفنت به خلق، فيأيت إىل القرية فإذا عصته أصبحوا ممحلني، وإذا أطاعته أصبح
. ذكر النحل الذي يتبعه بقية النحل: ويدعو القرية اخلربة فيتبعه ذهبها كيعاسيب النحل، واليعسوب هو

وأخرب عليه الصالة والسالم أن هذا الدجال يبقى أربعني يوماً، ولكنها خمتلفة، يوم كسنة، ويوم كشهر، 
لنيب صلى اهللا عليه وسلم عن ذلك اليوم الطويل هل ويوم كأسبوع، وباقي األيام كأيامكم، فسألوا ا

اقدروا لكل صالة ما بينها وبني األخرى مث : أي) ال، اقدروا له: (يكفيهم فيه مخس صلوات، فقال
وكذلك أخرب أن الدجال يقتله املسيح ابن مرمي بباب لد، وهو موضع يف الشام، فإذا رأى املسيح . صلوا

وقد . وب امللح يف املاء، فيقتله ويزول بذلك أثره، بعدما يفسد يف األرضابن مرمي الدجالَ ذاب كما يذ
كان صلى اهللا عليه وسلم يكثر من االستعاذة من الشيطان، ويكثر أن يستعيد من أعوان الشياطني 

: إذا تشهد أحدكم فليعوذ باهللا من أربع: (ومنهم هذا الدجال الذي هو املسيح الدجال املنتظر، فيقول
أعوذ باهللا، : تقول: أي) جهنم، ومن عذاب القرب، وفتنة احمليا واملمات، وفتنة املسيح الدجالمن عذاب 

اللهم إين أعوذ بك وتذكر هذه األربع يف آخر التشهد، ومن مجلتها املسيح الدجال، من شر فتنته : أو
عني اليمىن، كأن أنه أعور ال: ويف احلديث أنه صلى اهللا عليه وسلم ذكر له عالمة، وهي. ومن شر أذاه

عينه عنبة طافية، ومعروف أن العنبة إذا أخذ ماؤها بقيت ملتصقة قشرا بعضها ببعض، فعينه حدقتها 
  منطفئة، فهي ملتصق جلدها بعضه ببعض،

)٤/١٥٢(  

  

و ) ك: (كافر، حروف مقطعة منفصلة: وكذلك أخرب أنه مكتوب بني عينه. مثل العنبة إذا أخذ ماؤها
ولكثرة . ا كل من نظر إليه من أهل اإلميان، وإن مل يكن قارئاً؛ حىت ال ينخدع به، يقرأه)ر(و) ف(

األحاديث اليت وردت يف االستعاذة منه، ويف بيان شره؛ جعله العلماء من أشراط الساعة، وصاروا 
حيذرون من شره، ولكن مع األسف أن بعض املعاصرين أنكروه ملا رأوا أن الواقع ال يساعد عليه، 

إن املراد : ا يتأولون األحاديث اليت وردت فيه، ويصرفوا عن ظاهرها، حىت قال بعضهمفصارو
إنه أعور العني : (بالدجال الشرور اليت حتصل يف آخر الزمان، واملنكرات، وغفلوا عن قوله عليه السالم



الد كلها، ما ، وغفلوا عن أنه يدعو الناس ويفتنهم، وأنه يسلط على الب)اليمىن، كأن عينه عنبة طافية
عدا مكة واملدينة، فإن اهللا جيعل عليهما مالئكة حيموما منه، ولكن املدينة ترجف ثالث رجفات، 

فيخرج إليه من كان منافقاً، وغفلوا أيضاً عن أوصافه اليت وصف ا، من أن بني عينيه كافر، ومن أنه 
هذا وكثري مما يكون . األرض بسرعةإنسان جيول ويتقلب يف البالد، وأنه يسري بسرعة السحاب، فيقطع 

معه من اخلوارق هي من األحوال الشيطانية، فإن هذه اليت جتري على يديه أحوال شيطانية، حىت إنه 
قم، فيقوم، وأنه إذا عصته أهل قرية أصبحوا ممحلني، قد جفت : يقطع الرجل قطعتني مث يقول له

 وذلك دليل على أنه فتنة خيرجها اهللا للناس حىت بالدهم، وإذا أطاعته بلدة أصبحوا يف رفاهية ونعمة،
يفنت ا العباد، فمن ثبته اهللا ورزقه علماً وبصرية مل يزدد بأمره إال بصرية، ومن أراد اهللا فتنته فإنه 

وقد أكثر العلماء من الكالم عن املسيح الدجال، وعن املسيح ابن مرمي، وذكروا عليهما . ينخدع به
وإِنْ من :  ابن كثري رمحه اهللا عن ذلك يف آخر تفسري سورة النساء عند قوله تعاىلأدلة كثرية، وقد تكلم

 هتولَ مقَب بِه ننمؤابِ إِلَّا لَيتلِ الْكفأطال الكالم يف ذكر املسيح ابن مرمي ونزوله، ]١٥٩:النساء[أَه ،
  واآليات اليت تدل

)٤/١٥٣(  

  

وأما ذكر املسيح الدجال فذكره رمحه . صى غالباً ما ورد يف ذلكعلى خروجه، وذكر األحاديث، واستق
يف ذكر أشراط الساعة، وأطال يف ذلك، وكذلك ألفت كتب يف : اهللا يف النهاية اليت يف آخر تارخيه، أي

ذلك كثرية من العلماء املتقدمني واملتأخرين، ومن أوىف من كتب يف ذلك الشيخ محود التوجيري يف كتابه 
إحتاف اجلماعة يف أشراط الساعة، فإن اجلزء الثاين كله يتعلق باألشراط املذكورة : لذي يسمىاملشهور ا

يف هذه الكلمات، وقد توسع فيها، وأورد كل ما وقف عليه أو يصله من إيراد، وهكذا غريه، فنؤمن 
  .ذه األشياء وإن مل نرها

  خروج دابة األرض
…  

وإِذَا وقَع الْقَولُ علَيهِم أَخرجنا لَهم دابةً من : ورة النملدابة األرض ذكرت يف قول اهللا تعاىل يف س
، وقد تكلم ابن كثري يف تفسريه عند هذه ]٨٢:النمل[اَألرضِ تكَلِّمهم أَنَّ الناس كَانوا بِآياتنا ال يوقنونَ 

ديث اليت وردت فيها، ولكن معلوم أن أكثر اآلية عليها، وذكر األدلة اليت ميكن االستدالل ا، واألحا
ما ذكر فيها مل يصح، مثل أا دابة عظيمة، وأن طوهلا كذا وكذا، وأن معها عصا موسى، وأن معها خامت 
سليمان، وأا جتعل على املؤمن عالمة اإلميان، وعلى الكافر عالمة الكفر، حىت أن الناس يتبايعون بعد 

يا كافر، وما أشبه ذلك؛ فأكثر تلك األحاديث مل تثبت، ولكن فيها : ذايا مؤمن، وه: ذلك، فيقول هذا



  )).دابةً من اَألرضِ تكَلِّمهم : (( أحاديث ثابتة، وفيها النص القرآين يف هذه اآلية
  طلوع الشمس من مغرا

…  

)٤/١٥٤(  

  

هلْ ينظُرونَ إِلَّا أَنْ تأْتيهم : طلوع الشمس من مغرا استدل عليه بقول اهللا تعاىل يف آخر سورة األنعام
 كُنت ا لَمهانا إِميفْسن نفَعال ي كبر اتآي ضعي بأْتي موي كبر اتآي ضعب يأْتي أَو كبر يأْتي كَةُ أَوالئالْم

إن هذه اآلية اليت إذا أتت مل ينفع أحداً : قيل] ١٥٨:نعاماأل[آمنت من قَبلُ أَو كَسبت في إِميانِها خيرا 
آمنا، فال ينفعهم حينئذ : طلوع الشمس من املغرب، وإذا طلعت يقول الناس: إميانه إذا مل يكن مؤمناً

إميام، ويف ذلك الوقت يقرب انتهاء احلياة الدنيا، وتقرب قيام الساعة، وهذه عالمة من العالمات، 
لتها ابن كثري يف آخر تارخيه يف النهاية، وكذلك غريه ممن كتبوا يف أشراط الساعة، وقد استوىف أد

وأنكرها يف هذه األزمنة من أنكر كثرياً من الغيبيات، وادعوا أنه ال ميكن أن تطلع الشمس من املغرب، 
، وهذا على فإن العادة جارية بأن الشمس تطلع من جهة مشرقها، وال يتغري هذا الكون إال تغرياً كلياً

إن الشمس ثابتة وإن األرض هي املتحركة، ولكن هذا أيضاً يرد عليهم، والدليل : قول من يقول
الواضح يدل على أن الشمس تطلع من مغرا، وأن الناس إذا رأوا ذلك آمنوا، وحينئذ ال ينفع نفساً 

  .إمياا مل تكن آمنت من قبل أو كسبت يف إمياا خرياً
  الدخان
…  

)٤/١٥٥(  

  

فَارتقب يوم تأْتي : إنه املذكور يف سورة الدخان يف قول اهللا تعاىل: الدخان املذكور يف هذا احلديث قيل
: ، وقد ذهب بعض الصحابة]١١-١٠:الدخان[يغشى الناس هذَا عذَاب أَليم * السماُء بِدخان مبِنيٍ 

إن الدخان قد مضى، وأن املراد به اجلوع الذي حصل : الإىل أنه شيء قد مضى، ومنهم ابن مسعود ، ق
لقريش ملا دعا عليهم النيب صلى اهللا عليه وسلم بسبع سنني تصيبهم كسبع يوسف ملا مل يطيعوه، 

قحط، فتأخر عليهم املطر، حىت أكلوا اجللود، وصار أحدهم من شدة اجلوع ينظر : فأصابتهم سنة، يعين
ظر كهيئة الدخان من الغشاوة اليت على أبصارهم، فكان ذلك هو الدخان إىل ما بينه وبني السماء فين
على : ، وهذا تفسري ابن مسعود ، واجلمهور))يوم تأْتي السماُء بِدخان مبِنيٍ : (( الذي ذكر يف هذه اآلية



ا تغشاهم أنه مل يأت، وأنه شيء يكون بني يدي الساعة، وأنه دخان حقيقي يغشى الكثري من الناس كم
الرياح، وكما يغشاهم الغبار، حبيث حيول بينهم وبني نظرهم إىل السماء أو حنو ذلك، وأنه يعم البالد، 

وبكل حال حيتمل أنه الذي . وهذا هو الذي ورد يف بعض األحاديث، وهو من مجلة أشراط الساعة
اء مثل الدخان، أو أنه ذكره ابن مسعود ، وأنه ما حصل لقريش من اجلهد حىت رءوا بينهم وبني السم

كذلك أيضاً من أشراط الساعة ما ذكر يف بعض األحاديث من . شيء منتظر، واآلية حمتملة لذلك
الصحيح أا ] ١٦:الدخان[يوم نبطش الْبطْشةَ الْكُبرى : إا مضت، وقوله تعاىل: البطشة، ولكن قيل

فَسوف : (اعة اللزام املذكور يف آخر سورة الفرقانإن من أشراط الس: وقيل. قد وقعت، وأا غزوة بدر
إن هذا اللزام هو القحط والعذاب الذي وقع بقريش ملا مل يطيعوا : ، وقيل]٧٧:الفرقان[يكُونُ لزاما 

إنه عذاب مستمر مستقبل، وسوف حيصل، ولعل األقرب ما ذكر أنه : النيب صلى اهللا عليه وسلم، وقيل
  الذي نزل م مدة طويلة، حىت هرعوا إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم،ما نزل م من القحط 

)٤/١٥٦(  

  

  .وطلبوا منه أن يدعو هلم، فدعا هلم، فرمحهم اهللا، وأزال عنهم القحط الذي نزل م
  بعثة النيب عليه الصالة والسالم وموته

…  
لم، بل إن بعثته تعترب من موت النيب صلى اهللا عليه وس: من أشراط الساعة اليت ذكرت يف األحاديث

: قرب، ويقول تعاىل: أي] ١:النحل[أَتى أَمر اللَّه فَال تستعجِلُوه : أشراط الساعة، يقول اهللا تعاىل
 رالْقَم قشانةُ واعالس تبرونَ : ، ويقول]١:القمر[اقْترِضعم ي غَفْلَةف مهو مهابساسِ حلنل براقْت

فَهلْ ينظُرونَ إِلَّا : قرب وقت احلساب، وكل هذا دليل على قرب الساعة، وقال تعاىل: أي] ١:األنبياء[
إن من أكرب أشراطها بعثة النيب صلى : ، ويقولون]١٨:حممد[الساعةَ أَنْ تأْتيهم بغتةً فَقَد جاَء أَشراطُها 
أخرب النيب عليه الصالة والسالم يف .  أشراط الساعةاهللا عليه وسلم، فموته بعد بعثته شرط من

األحاديث عن أشياء قد حصلت أو سوف حتصل وال بد، فإخباره بالفتنة واهلرج واخلالف الذي حصل 
بني املسلمني أمر قد وقع، وكذلك إخباره باملوتان قد حصل، وهو ما حصل يف صدر اإلسالم من املوت 

:  األمراض اليت حصلت، فمات فيها خلق كثري، وهذا معىن قولهالذريع إما بسبب الفنت وإما بسبب
  .موت ذريع كبري كثري: ، يعين)موتان(

  فتح بيت املقدس
…  

من أشراط الساعة فتح بيت املقدس، وقد فتحت يف خالفة عمر رضي اهللا عنه، وقد غزا بنفسه إىل أن 



ثناء احلروب الصليبية، وبقي وقف عليها ففتحت بيت املقدس، مث تغلب عليها بعد ذلك اإلفرنج أ
بأيديهم حنو مائة ومثانني سنة، مث استعادها املسلمون وفتحت فتحاً مبيناً، واستوىل عليها املسلمون بقيادة 

صالح الدين األيويب، مث يف هذه األزمنة استولوا عليها مرة ثانية، ولعل اهللا أن يعيد للمسلمني الكرة 
  ).فتح بيت املقدس: (ة كما أخرب ذا احلديث يف قولهحىت يفتحوها ويعيدوها بلدة إسالمي

  اخلسوفات الكبرية
…  

)٤/١٥٧(  

  

اخلسوف كثرية، ولعل اليت تكون من أشراط الساعة هي اخلسوف الكبرية، خسف باملشرق، وخسف 
باملغرب، وخسف جبزيرة العرب، وقد يكون منها أيضاً الزالل اليت حتصل يف كثري من البالد، وقد تكون 

 العقوبات اليت يعاقب اهللا ا بعض عباده يف بعض األزمنة إذا حصل منهم ذنوب أو اون حبقوق اهللا من
  .تعاىل وحبدوده

  نار خترج من املدينة
…  

) أنه خيرج من املدينة نار شديدة الضوء، تضيء هلا أعناق اإلبل ببصرى: (أخرب صلى اهللا عليه وسلم
ر يف القرن السابع، فخرجت يف احلرة اليت يف شرق املدينة وهي من قرى الشام، وقد حصلت هذه النا

نار شديدة الضوء ترتفع أكثر من عشرين متراً، هلا هلب ولكنها ال حترق السعف، وإمنا حترق احلجارة، 
تشتعل النار باحلجارة وتتقد ا، ويلقى فيها السعف واخلوص فال يشتعل، واستمرت أكثر من شهر يف 

 الناس منها، وعرفوا أا ما أخرب به النيب عليه الصالة والسالم يف هذه األحاديث، شرق املدينة، وانزعج
وذكر أن أهل بصرى رأوا ضوءها، وأم رأوا أعناق اإلبل يف ظلمة الليل بواسطة ضوئها، فوصل 

  .ضوءها إىل تلك األماكن البعيدة
  نار خترج من قعر عدن

…  
أا خترج من أقصى اليمن، فتحشر الناس وتسوقهم إىل : من أشراط الساعة نار خترج من قعر عدن، أي

وبكل حال . حمشرهم، تقيل معهم حيث قالوا، وتبيت معهم حيث باتوا، وهذه من آخر أشراط الساعة
فإن املسلم يصدق مبا ورد يف هذه األحاديث من أشراط الساعة ويؤمن ا، وإن أنكرها بعض من 

ة ضربت للتقريب أو تأوهلا بتأويالت بعيدة، فال عربة بقول استبعد وقوع ذلك، وادعى أن هذه أمثل
  .املتأولني



  أول اآليات خروجاً
…  

)٤/١٥٨(  

  

وإِذَا وقَع الْقَولُ علَيهِم : وأما خروج الدابة وطلوع الشمس من املغرب، فقال تعاىل: [قال رمحه اهللا تعاىل
كَلِّمضِ تاَألر نةً مابد ما لَهنجرونَ أَخنوقا ال يناتوا بِآيكَان اسأَنَّ الن ملْ : ، وقال تعاىل ]٨٢:النمل[هه

 نفَعال ي كبر اتآي ضعي بأْتي موي كبر اتآي ضعب يأْتي أَو كبر يأْتي كَةُ أَوالئالْم مهيأْتونَ إِلَّا أَنْ تنظُري
انا إِميفْسونَ نرظنتا موا إِنرظا قُلِ انتريا خانِهي إِميف تبكَس لُ أَوقَب نم تنآم كُنت ا لَم١٥٨:األنعام[ه .[

: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وروى البخاري عند تفسري اآلية عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال
را، فإذا رآها الناس آمن من عليها، فذلك حني ال ينفع ال تقوم الساعة حىت تطلع الشمس من مغ(

حفظت من رسول اهللا : وروى مسلم عن عبد اهللا بن عمرو قال). نفساً إمياا مل تكن آمنت من قبل
إن أول اآليات : (صلى اهللا عليه وسلم حديثاً مل أنسه بعد، مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

مغرا، وخروج الدابة على الناس ضحى، وأيهما ما كانت قبل صاحبتها خروجاً طلوع الشمس من 
أول اآليات اليت ليست مألوفة، وإن كان الدجال، ونزول عيسى عليه : أي) فاألخرى على إثرها قريباً

الصالة السالم من السماء قبل ذلك، وكذلك خروج يأجوج ومأجوج، كل ذلك أمور مألوفة؛ ألم 
ألوفة، وأما خروج الدابة بشكل غريب غري مألوف، مث خماطبتها الناس، وومسها بشر مشاهدة مثلهم م

إياهم باإلميان أو الكفر؛ فأمر خارج عن جماري العادات، وذلك أول اآليات األرضية، كما أن طلوع 
الشمس من مغرا على خالف عادا املألوفة أول اآليات السماوية، وقد أفرد الناس يف أحاديث أشراط 

الدابة من اآليات اليت ذكرت يف ]. ساعة مصنفات مشهورة، يضيق على بسطها هذا املختصرال
  وإِذَا: األحاديث اليت مرت، وورد ذكرها يف القرآن يف هذه اآلية يف آخر سورة النمل

)٤/١٥٩(  

  

 مهكَلِّمضِ تاَألر نةً مابد ما لَهنجرأَخ هِملَيلُ عالْقَو قَعووصف الدابة، وطوهلا، وما معها ]٨٢:نملال[و ،
وأما طلوع الشمس من مغرا فذكر يف اآلية اليت يف آخر سورة األنعام وهي قوله . وارد يف أحاديث

 يأْتي بعض آيات هلْ ينظُرونَ إِلَّا أَنْ تأْتيهم الْمالئكَةُ أَو يأْتي ربك أَو يأْتي بعض آيات ربك يوم: تعاىل 
، فذكرت ]١٥٨:األنعام[ربك ال ينفَع نفْسا إِميانها لَم تكُن آمنت من قَبلُ أَو كَسبت في إِميانِها خيرا 

الدابة وطلوع : أن هذه اآلية إذا خرجت وحصلت مل ينفع أحداً إميانه، ويف احلديث أن هاتني اآليتني



  .بتان، إذا حصلت إحدامها تبعتها األخرىالشمس متقار
  خروج يأجوج ومأجوج

…  

)٤/١٦٠(  

  

ذكر الشارح أن خروج عيسى ابن مرمي، وكذلك الدجال قبل طلوع الشمس من مغرا وخروج 
الدابة، ومعلوم أم من جنس البشر، فال يستنكر خروجهم، وإمنا أخرب خبروجهم كأمر غييب، ولكن 

ن البشر لكن هلم شأن، وكذلك خروج يأجوج ومأجوج، وقد ورد ذكرهم يف ليعلم أم ولو كانوا م
حتى إِذَا فُتحت يأْجوج ومأْجوج وهم من كُلِّ حدبٍ ينِسلُونَ : القرآن، قال تعاىل يف آخر سورة األنبياء

 وسداً شديداً، وهو املذكور يف ، وقد أخرب اهللا تعاىل أن ذا القرنني بىن دوم حاجزاً منيعاً،]٩٦:األنبياء[
إِنَّ يأْجوج ومأْجوج مفِْسدونَ في اَألرضِ فَهلْ نجعلُ لَك خرجا علَى أَنْ : آخر سورة الكهف يف قوله
صلوا بناًء منيعاً يسد ما بيننا وبينهم حىت ال يتسلقوه وال ي: يعين] ٩٤:الكهف[تجعلَ بيننا وبينهم سدا 

: أكوام احلديد، مث أوقد عليه، وقال: إلينا، فعمل ذلك ذو القرنني وأمرهم أن يأتوه بزبر احلديد، أي
: انفخوا، فلما أوقد عليها وذاب احلديد، جعله بني جبلني، فأصبح سداً منيعاً، وهو املذكور يف قوله

فَيدالص نيى باوى إِذَا ستح يددالْح ربونِي زوا آتإىل آخر اآليات، مث قال] ٩٦:الكهف[نِ قَالَ انفُخ :
وقد أخرب ]. ٩٨:الكهف[قَالَ هذَا رحمةٌ من ربي فَإِذَا جاَء وعد ربي جعلَه دكَّاَء وكَانَ وعد ربي حقا 

ث عن زينب النيب صلى اهللا عليه وسلم أم سوف حيفرون هذا السد وخيرجون، ويف بعض األحادي
! ويل للعرب من شر قد اقترب: (دخل علي النيب صلى اهللا عليه وسلم فزعاً فقال: رضي اهللا عنها قالت

يا : فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بني أصبعيه السبابة واإلام، قالت زينب 
م إذا خرجوا يعيثون يف األرض وأخرب أ) نعم، إذا كثر اخلبث: ألك وفينا الصاحلون؟ قال! رسول اهللا

فساداً؛ وذلك ألم خلق كثري ال يعلم عددهم إال اهللا، فإذا خرجوا امتصوا ما على األرض من 
  البحريات

)٤/١٦١(  

  

لقد كان يف هذا املكان مرة ماٌء، : واألار، حىت ميروا على حبر طربية، فيشربون ما فيه، ويقول آخرهم
عو عيسى اهللا تعاىل عليهم، فيسلط اهللا عليهم عقاباً وهو دود خيرج يف ويكون ذلك يف زمن عيسى، فيد

رقام، فيصبحون موتى كموت رجل واحد، فعند ذلك تننت األرض من زمههم، فريسل اهللا طرياً حتملهم 



وتلقيهم يف البحار، ويرتل مطراً، وتصبح األرض كالصدفة قد طهرت، مث ينبت اهللا النبات بعد ذلك 
هذه األحاديث ثابتة يف . إىل آخر ما ذكر يف احلديث الذي يف صحيح مسلم وغريه..  الربكةاملطر ويرتل

الصحاح، ورواها األئمة بأسانيد ثابتة؛ ولذا اعتقد أهل السنة صحتها، وآمنوا ا، وإن قصرت العقول 
  .عن إدراك معانيها، فيفوضون كيفياا كما يفوضون كيفيات اإلميان جبميع املغيبات

  ]٩٤[العقيدة الطحاوية شرح 
إتيان السحرة من كبائر الذنوب، والسحرة كفرة، وقد حذر العلماء منهم، وبينوا حقيقتهم وما جيب 

  .على الوالة من منع شرهم، وكف الرعاع عن التردد إليهم
  بيان حقيقة الكهنة والتحذير من سؤاهلم وتصديقهم

…  

)٤/١٦٢(  

  

صدق كاهناً وال عرافاً، وال من يدعي شيئاً خيالف الكتاب والسنة وال ن: (قوله: [قال املصنف رمحه اهللا
روى مسلم واإلمام أمحد عن صفية بنت أيب عبيد ، عن بعض أزواج النيب صلى اهللا عليه ). وإمجاع األمة

). من أتى عرافاً فسأله عن شيء، مل تقبل له صالة أربعني ليلة: (وسلم عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
من أتى عرافاً أو كاهناً : (اإلمام أمحد يف مسنده عن أيب هريرة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قالوروى 

واملنجم يدخل يف اسم العراف عند بعض العلماء، وعند ). فصدقه مبا يقول فقد كفر مبا أنزل على حممد
 ومسند اإلمام أمحد فإذا كانت هذه حال السائل، فكيف باملسئول؟ ويف الصحيحني. بعضهم هو يف معناه
يا : ليسوا بشيء فقالوا: سأل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ناس عن الكهان؟ فقال: (عن عائشة قالت

تلك الكلمة : رسول اهللا إم حيدثون أحياناً بالشيء يكون حقاً؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
ويف الصحيح عنه ). معها أكثر من مائة كذبةمن احلق خيطفها اجلين فيقرقرها يف أذن وليه، فيخلطون 

). مثن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وحلوان الكاهن خبيث: (صلى اهللا عليه وسلم أنه قال
ويدخل يف هذا املعىن ما يعاطاه املنجم وصاحب األزالم اليت . الذي تسميه العامة حالوته: وحلوانه

والضارب باحلصى، والذي خيط يف الرمل، وما ) ج دأ ب (يستقسم ا، مثل اخلشبة املكتوب عليها 
وقد حكى اإلمجاع على حترميه غري واحد من العلماء، كالبغوي و القاضي عياض . يعاطاه هؤالء حرام

خطبنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باحلديبية، على : (ويف الصحيحني عن زيد بن خالد قال. وغريمها
أصبح : قال: اهللا ورسوله أعلم، قال:  أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قلنا:إثر مساء كانت من الليل، فقال

مطرنا بفضل اهللا ورمحته، فذلك مؤمن يب كافر بالكوكب، : من عبادي مؤمن يب وكافر يب، فمن قال



ويف صحيح مسلم ومسند ). مطرنا بنوء كذا وكذا، فذلك كافر يب مؤمن بالكوكب: وأما من قال
   مالك األشعري أن النيب صلىاإلمام أمحد عن أيب

)٤/١٦٣(  

  

الفخر يف األحساب، والطعن يف : أربع يف أميت من أمر اجلاهلية، ال يتركون: (اهللا عليه وسلم قال
والنصوص عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه وسائر ). األنساب، واالستسقاء بالنجوم، والنياحة
هلْ أُنبئُكُم علَى من : قال اهللا تعاىل].  هذا املوضع لذكرهااألئمة، بالنهي عن ذلك أكثر من أن يتسع

 نياطيلُ الشزنيمٍ * تأَث لَى كُلِّ أَفَّاكلُ عزنونَ * تبكَاذ مهأَكْثَرو عملْقُونَ الس٢٢٣-٢٢١:الشعراء[ي[ ،
كذبة، ليسوا على : يعين) ليسوا بشيء(: سئل النيب صلى اهللا عليه وسلم عن الكهان فقال: ويف احلديث

يف اليوم الفالين حيصل : إم حيدثوننا باألمر فيكون حقاً، فيقولون: يقني، وال على دين، فقال الناس
مطر، أو رعد، أو صواعق، أو ريح، مع أنه قد حيصل يف اليوم الفالين أن ميرض فالن، أو ميوت فالن، 

تلك الكذبة ختطفها الشياطني فتلقيها على ألسنة : ( عليه وسلمأو ما أشبه ذلك، فقال النيب صلى اهللا
ويف حديث أيب هريرة املشهور أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ). الكهنة، فيزيدون فيها أكثر من مائة كذبة

إذا قضى اهللا األمر يف السماء، ضربت املالئكة بأجنحتها خضعاناً لقوله، كأنه سلسلة على : (قال
ع ذلك أهل السماء صعقوا وخروا هللا سجداً، فيكون أول من يرفع رأسه جربيل، صفوان، فإذا مس

ماذا قال : فيكلمه اهللا من وحيه مبا يشاء، مث مير جربيل على املالئكة، كلما مر على مساٍء سأله مالئكتها
ق قال احلق وهو العلي الكبري، فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فو: ربنا؟ فيقول

بعض، وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بني أصابعه، فيسمع الكلمة فيلقيها إىل من حتته، مث يلقيها اآلخر 
إىل من حتته، حىت يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فرمبا أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، ورمبا ألقاها 

يوم كذا وكذا كذا وكذا؟ : لناأليس قد قال : قبل أن يدركه، فيكذب معها مائة كذبة، فيقول الناس
  أن الناس ال يعتربون مبائة: يعين) فيصدق بتلك الكذبة اليت مسعت من السماء

)٤/١٦٤(  

  

كذبة، ولكن يصدقون الكذب الكثري لتلك الكلمة اليت اختطفها اجلين من السماء، فيصدقونه مبا خيربهم 
 حاهلم ما حكمهم؟ يف صحيح مسلم عن وهؤالء الكهنة الذين هذا. به مما تلقيه عليه شياطني اجلن

من أتى كاهناً فسأله عن شيء مل : (حفصة أم املؤمنني رضي اهللا عنها أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
، وذكر العلماء أنه إذا تاب وندم فإا جتزيه وال يعيدها، ولكن عقوبته على )تقبل له صالة أربعني يوماً



. ا أتاه وهو يقدسه، ويرفع مكانته، ويعترف مبيزته أو بفضله، أو حنو ذلكفعله أا ال تقبل منه، سيما إذ
من أتى كاهناً فسأله عن شيء : (وعن عمران بن حصني وعن غريه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
وهذا أشد من احلديث الذي قبله، ) فصدقه مبا يقول فقد كفر مبا أنزل على حممد صلى اهللا عليه وسلم

ب أن هذا صدقه بكل ما يقول، صدقه يف هذه املسألة وغريها، واعتقد أنه صادق، وأن له ولعل السب
ميزة وخصوصية، أو اعتقد أنه ملهم، أو اعتقد أنه يرتل عليه وحي، أو اعتقد أنه يعلم الغيب الذي ال 

 للكاهن يعلمه إال اهللا، فعقوبة هذا الذي صدقه يف كل ما يقول أنه حيكم بكفره، فيحكم بكفر السائل
الذي ! إذا كانت هذه حالة السائل، فكيف حبالة املسئول؟: يقول الشارح رمحه اهللا. املصدق بكل ما قال

هو الكاهن، فإن كفره أشد، وخروجه من اإلسالم أبعد وأبعد، فالسائل املصدق مبا يقول حكم بكفره، 
 اهللا، فاألمور املغيبة علمها عند اهللا، معناه أنه كفر مبا أنزل يف أمور الغيب، وأن الغيب ال يعلمه إال: قيل

قُلْ : ال أعلم املغيبات، وقال يف آية أخرى: يعين) وال أَعلَم الْغيب: (قال تعاىل لنبيه صلى اهللا عليه وسلم
ثَرت من الْخيرِ وما مسنِي ال أَملك لنفِْسي نفْعا وال ضرا إِلَّا ما شاَء اللَّه ولَو كُنت أَعلَم الْغيب الستكْ

قُلْ ال يعلَم من في السموات واَألرضِ الْغيب إِلَّا اللَّه : ، وقال تعاىل]١٨٨:األعراف[السوُء 
  ، فإذا كان]٦٥:النمل[

)٤/١٦٥(  

  

 ما يف القلوب، وال أعلم ال أعلم: أي) وال أَعلَم الْغيب: (حال نبينا صلى اهللا عليه وسلم أنه يقول
؛ فكيف )ال يعلَم من في السموات واَألرضِ الْغيب إِلَّا اللَّه(األمور املغيبة، إمنا الذي يعلمها اهللا وحده 

  . ......فهذا حكم السائل، وهذا حكم املسئول! حبال غريه من هؤالء املتكهنة وحنوهم؟
  كسب الكاهن واملنجم والساحر خبيث

…  
مهر البغي خبيث، ومثن الكلب خبيث، : (أخرب النيب صلى اهللا عليه وسلم خببث كسب الكهنة يف قوله

أخربين : ما يبذل له إذا أخرب، فإذا جاءه إنسان وقال: وحلوان الكاهن هو) وحلوان الكاهن خبيث
: نه ويقولمبكان دابيت اليت فقدت، أخربين مبكان مايل الذي سرق أو حنو ذلك، فيستوحي من شيطا

دابتك يف الشعب الفالين، وعالمتها أن فيها كذا وكذا وحنو ذلك، فيعطى ماالً على إخباره، فهذا املال 
وذلك ألنه أخذه على شيء حمرم، وهو ادعاء علم . الذي أعطيه يعترب خبيثاً، ونسميه سحتاً وأي سحت

الكاهن، : الساحر، فهؤالءويدخل يف ذلك من يسمى باملنجم، ومن يسمى بالعراف، وكذلك . الغيب
والساحر، والعراف، واملنجم، والرمال، والضراب، وحنوهم؛ كلهم يتدخلون فيما ال يعنيهم، فأما 

هذا حيدث نفسه بكذا، أو خيرب : الكاهن فهو الذي يدعي معرفة املغيبات، وخيرب عما يف الضمري، يقول



أما املنجم، .  البيت الفالين، فتخربه شياطينهمالك املسروق يف املكان الفالين، يف: مبكان مسروق، يقول
عالمة املطر أن يكون هذا النجم يف املكان الفالين يف : فهو الذي يدعي علم الغيب بسري النجوم، يقول

الليلة الفالنية فيرتل مطر، أو يرتل برق، أو ما أشبه ذلك، وهذا بال شك تدخل يف علم الغيب الذي ال 
ويف احلديث الصحيح أن النيب صلى . عاء أن هذه النجوم هي اليت ترتل املطريعلمه إال اهللا، وكذلك اد

وكان قد أصام مطر يف -اهللا عليه وسلم صلى بأصحابه مرة يف احلديبية، فلما انصرف من الصالة 
  أصبح من: قال: اهللا ورسوله أعلم، قال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: ( قال-تلك الليلة

)٤/١٦٦(  

  

مطرنا بفضل اهللا ورمحته؛ فذلك مؤمن يب، كافر بالكوكب، وأما : مؤمن يب وكافر، فأما من قالعبادي 
)  فذلك كافر يب، مؤمن بالكوكب-يطلع: النجم الذي ينوء أي: النوء-مطرنا بنوء كذا وكذا : من قال

ذلك جعل الكوكب هو الذي يؤثر يف الكون، وهو الذي يثري السحب، وهو الذي يرتل املطر، و: أي
وهو الَّذي يرسلُ الرياح بشرا بين يدي : كله حق اهللا تعاىل، فهو الذي ينفرد بذلك، يقول اهللا تعاىل

 هتمح٥٧:األعراف[ر[ اترشبم احيلَ الرسرأَنْ ي هاتآي نمو ،]تبشر بالرمحة وباملطر، : يعين] ٤٦:الروم
ثري السحاب، وحيمل اهللا السحاب ماء فيصرفه اهللا تعاىل حيث يشاء، ويرتله حيث فريسل اهللا الرياح فت

جعلنا املطر على هذه األرض أكثر، : صرفناه يعين] ٥٠:الفرقان[ولَقَد صرفْناه بينهم ليذَّكَّروا : يشاء
ن النجوم هلا تأثري فإنه فليس للكواكب تأثري، فمن ادعى أ: إذاً. وعلى هذه أقل، كيف يشاء اهللا تعاىل

أربع من أميت : (قال النيب صلى اهللا عليه وسلم. ممن يتدخل فيما ال يعنيه، ويقول على اهللا تعاىل بغري علم
) الفخر باألحساب، والطعن يف األنساب، واالستسقاء بالنجوم، والنياحة: من أمر اجلاهلية ال يتركون

لينتهني : (ائه وبأجداده الذين ماتوا، وقد ورد يف احلديثكون اإلنسان يفتخر بآب: فالفخر باألحساب
، ويروى عن النيب صلى اهللا )أقوام يفتخرون بآبائهم الذين ماتوا أو ليكونن أهون على اهللا من اجلعل

والطعن يف ). ال فضل لعريب على عجمي، وال ألسود على أبيض إال بالتقوى: (عليه وسلم أنه قال
. بأن يقول هذا ليس ابناً لفالن، أو ليس من آل فالن، أو حنو ذلكهو العيب فيه، : األنساب

: مطرنا بنوء كذا وكذا، هذا النجم فيه كذا، وكان اجلاهلية يقولون: هو أن يقال: واالستسقاء بالنجوم
كُم وتجعلُونَ رِزقَ: يطلع، فكذم اهللا فقال تعاىل: هو النجم الذي ينوء يعين: هذا نوء كذا وكذا، والنوء

  الرزق الذي: أي] ٨٢:الواقعة[أَنكُم تكَذِّبونَ 

)٤/١٦٧(  

  



يرتله اهللا تعاىل على عباده جتعلونه من غري اهللا، جتعلون رزقكم الذي سخره اهللا لكم ورزقكم إياه، 
  .جتعلونه منسوباً لغريه، فتنسبونه إىل النوء، وإىل النجوم، وال شك أن النجوم مذللة ومسخرة

   اخلط يف الرمل وضرب احلصى واالستقسام باألنواءمن الكهانة
…  

هل أفعل : الرمال هو الذي خيط يف الرمل، ويدعي معرفة الغيب به، فإذا جاءه إنسان ليستشريه، وقال
هذا أم ال أفعل؟ هل أسافر يف هذا اليوم أم ال؟ هل أتزوج هذه املرأة أم ال؟ هل أبيع هذه السلعة ذا 

عين أخط لك، فيأيت بعصا، وخيط خطوطاً كثرية يف الرمل بسرعة حىت ال يعرف د: الثمن أم ال؟ يقول
افعل، وإن بقي اثنان : حساا، مث يرجع فيمحو اثنني اثنني اثنني اثنني حىت ينظر الباقي، فإن بقي خط قال

ال تفعل، وهذا بال شك تدخل يف علم الغيب، ما هذه اخلطوط؟ وما فائدا؟ هي ال تدل على : قال
واب، وال على خطأ، وليست عالمة على معرفة األمور املستقبلة، وال على صدق هذا، وال على ص

ومثله أيضاً الضراب باحلصى، جيمع عنده حصى كثرية، فإذا جاءه إنسان يستشريه، يأخذ منها . كذبه
يبقى واحد ويرمي ويرمي إىل أن جيعل حصى كثرياً متراكماً، مث يأخذ منه حجرين حجرين حىت ينظر هل 

أم يبقى اثنان، فإن بقي واحد تفاءل، وإن بقي اثنان تشاءم، وهو قريب من فعل الرمال الذي خيط يف 
الرمل، وهؤالء كلهم من الذين يتدخلون يف األمور الغيبية، وال شك أم يقولون على اهللا ما ال 

املستقسم باألزالم، وهي عبارة وكذلك . يعلمون، وأم يدعون معرفة الغيب، والغيب ال يعلمه إال اهللا
إِنما الْخمر والْميِسر : عن حجارة كان أهل اجلاهلية يستقسمون ا، فأبطلها اإلسالم، قال اهللا تعاىل

 طَانيلِ الشمع نم سرِج الماَألزو اباَألنصهو النجس، : ، فجعلها رجساً، والرجس]٩٠:املائدة[و
وأَنْ : إىل قوله] ٣:املائدة[حرمت علَيكُم الْميتةُ والدم ولَحم الْخرتِيرِ : ر احملرماتوقال تعاىل ملا ذك

  تستقِْسموا

)٤/١٦٨(  

  

 قسف كُمالمِ ذَلكان أهل اجلاهلية جيعلون هذه األزالم يف كيس، فإذا أرادوا أمراً من ]٣:املائدة[بِاَألز ،
: اءوا إىل ذلك الكيس فنقضوه، مث أخرجوا منه واحداً، فإن خرج الذي يقول لهاألمور استقسموا، فج

ال تفعل؛ تركوا، وإن خرج املهمل الذي ليس فيه شيء؛ أعادوا : افعل؛ فعلوا، وإن خرج الذي يقول
أنه صلى اهللا عليه وسلم دخل الكعبة، : (تقليبها مرة ثانيةً، وهكذا؛ فأبطل اهللا تعاىل ذلك، ويف احلديث

ورأى املشركني قد صوروا صورة إبراهيم وإمساعيل ومها يستقسمان باألزالم، فدعا مباء فمحا الصورة، 
أن اهللا نزه إبراهيم وإمساعيل عن أن يعمال : يعين) واهللا ما استقسما ا قط. قاتل اهللا املشركني: وقال

ىت اجلهلة يف هذه األزمنة؛ هذه الفعلة اجلاهلية، فكل هذه من األمور اليت كان يفعلها املشركون، ح



  .ليتوصلوا ا إىل العلوم املستقبلة
  حكم الكهنة

…  

)٤/١٦٩(  

  

على املسلم أن يعرف حكمهم، فهم كفرة فجرة ضالل، وقد حكم : بعد أن عرفنا حال هؤالء فنقول
أو ليس منا من تطري أو تطري له، : (الشرع بكفرهم، فثبت يف احلديث قول النيب صلى اهللا عليه وسلم

: يعين) من تكهن(يعين ليس من املسلمني، ): ليس منا(ومعىن ) تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له
ويف هذه . ذهب إىل الكهان يطلب منهم اإلخبار بأمر من األمور: يعين): تكهن له(تعاطى الكهانة أو 

نتشر السحر، وانتشر األزمنة كثر هؤالء يف هذه البالد، وقد كانوا قلة وأذالء، واآلن انتشروا، وا
السبب : ما سبب فشوهم وكثرم وانتشارهم؟ فنقول: الكهان، وكثر شرهم، وكثر ضررهم، وإذا قيل

 قلة العلم الصحيح، وقلة اإلميان، وقلة األعمال الصحيحة اليت يبطل ا كيدهم، ويبطل -واهللا أعلم-
 يتوقف على الشياطني، فالشياطني ا عملهم؛ وذلك ألن الكهنة والسحرة واملشعوذين وحنوهم عملهم

هي اليت متدهم، وهي اليت ختربهم، وهي اليت تعمل هلم، وهي اليت حتركهم، وترفع وختفض فيهم، وتتكلم 
على ألسنتهم، وتالبسهم، وختدمهم مبا يريدون، ومىت تكثر الشياطني؟ إذا كثر اخلبث، إذا كثرت 

 الربا، وكثر اخلنا، وكثر الغناء، وكثر الفساد، وكثر املعاصي، إذا ضعف اإلميان، إذا كثر الزنا، وكثر
اللهو والباطل، وانشغل الناس بالشهوات، وقل اإلميان وضعف أهله، وضعف املتمسكون عن أن يقاموا 
هذه األشياء؛ عند ذلك تستويل الشياطني وتستحوذ على أولئك، ويقل نزول املالئكة الذين يسددون 

الذين تنفر منهم الشياطني، فإن املالئكة كلما عمرت مكاناً هربت منه املؤمنني، والذين يوفقوم، و
فشوا هؤالء بسبب كثرة املعاصي اليت متكنت : إذاً. الشياطني، فإذا كثرت الشياطني مل يكن هناك مالئكة

يف كثري من البالد، فكان من نتيجتها أن استحوذ الشياطني وأولياء الشياطني من هؤالء السحرة والكهنة 
ومعروف أن السحرة والكهنة يعبدون الشياطني، وقد حكم العلماء بكفرهم وبردم . لى هذه البالدع

  وبشركهم، وبينوا أم ال تقبل منهم التوبة، بل يبادر بأحدهم

)٤/١٧٠(  

  

، وثبت )حد الساحر ضربه بالسيف: (فيقتل، وال يبقى حلظة واحدة، ثبت أنه صلى اهللا عليه وسلم قال
فقتلنا ثالث :  اهللا عنه كتب إىل جبالة بن عبدة أن يقتلوا كل ساحر وساحرة، قال جبالة أن عمر رضي



 أمرت بقتل -وهي إحدى أمهات املؤمنني-سواحر، وقد ثبت أيضاً أن حفصة بنت عمر رضي اهللا عنها 
ارية علقت عتقها مبوا، فحرصت تلك اجل: جارية هلا سحرا، فقتلت؛ وذلك ألا كانت دبرا، يعين

وكذلك ثبت عن . على أن متوت سيدا حىت تعتق، فعملت هلا سحراً واعترفت، فأمرت ا فقتلت
جندب اخلري رضي اهللا عنه أنه دخل على أحد خلفاء بين أمية، وكان عنده كاهن أو ساحر، وكان ذلك 

احلاضرين، الساحر يقطع رأس اإلنسان مث يرده والناس ينظرون؛ وذلك ألنه يشعوذ ويزور على أعني 
فيعجب الناس ويضحكون، . فيومههم أنه قطع الرأس، ومل يبق إال احلنجرة، مث بعد ذلك يرده فيقوم سوياً

فجاء جندب رضي اهللا عنه ومعه سيف أخفاه، واستعاذ باهللا، وقرأ آية الكرسي، فلما حاذى الساحر 
سول اهللا صلى اهللا عليه فليحي نفسه إن كان صادقاً، مسعت ر: ضربه بالسيف حىت قطع رأسه، وقال

حد الساحر ضربه بالسيف، فهذا حده؛ ألنه : أو قال هو) حد الساحر ضربه بالسيف: (وسلم يقول
  .تعاطى الكفر

  كفر السحرة وعبادم للشياطني
…  

)٤/١٧١(  

  

الساحر قد تعاطى الكفر، وقد مسعتم أعمال الكهنة والسحرة، وهي تدل على أم مشركون كفرة، فهم 
ن إىل الشياطني مبا حتب حىت تبطل عملها؛ فألجل ذلك ختدمهم هذه الشياطني، فمنهم من ال يتقربو

ختدمه الشياطني حىت يترك الصالة مدة؛ ألنه إذا تركها أصبح كافراً، فعند ذلك حتبه الشياطني، وتقترب 
سل، ويستخدم منه، وتتواله وختدمه وتفعل له ما يريده، وتتكلم على لسانه، وتسترسل له حيث ما استر

منها ما يريد، فيستخدم منها مائة أو ألفاً أو حنو ذلك، ويكونون حتت طوع إشارته بسبب كونه تسلط 
عليهم ذه األمور اليت استوىل ا عليهم، وما فعل ذلك إال بعدما كفر باهللا، وآخرون من الكهنة أو 

قنع ولو باليسري، ولو يذحبون له ذباباً السحرة ال ختدمهم الشياطني حىت يذحبوا هلا قرابني، والشيطان ي
تعظيماً له، أو عصفوراً، أو ديكاً، أو كبشاً، أو تيساً، أو حنو ذلك، فكل ذلك يقنع به الشيطان، ويكون 
ذلك سبباً ألن خيدمه؛ وذلك ألنه عرف أن هذا الساحر أو الكاهن أصبح مشركاً؛ ألنه أشرك باهللا، فلما 

ثري من السحرة والكهنة يستدعون الشياطني، ويسألوم عن أمسائهم، وك. أشرك باهللا خدمه الشيطان
فيحفظ أمساءهم، فالن اجلان، وفالن الشيطان، وبعد ذلك يهتف بأمسائهم، ويناديهم يف أوقات فراغه، 
حىت إذا ألفوه، وعرفوا أم من أوليائه؛ صاروا طوع إشارته، فيخربونه مبا يريد، ويسترقون له السمع، 

عليه، ويالبسونه، ويتكلمون على لسانه، وخيربونه باألمور الغيبية اليت ال يعرفها الناس، وما ويرتلون 
وآخرون من الكهنة أو السحرة ال ختدمهم الشياطني حىت يالبسوا النجاسات؛ وذلك ألن . أشبه ذلك



ذا دخلنا الشياطني تألف األقذار، وتألف النجاسات، وتألف املستقذرات وحنوها؛ فألجل ذلك أمرنا إ
ذكران الشياطني وإناثهم، وقال النيب صلى اهللا : بيوت اخلالء أن نتعوذ باهللا من شر اخلبث واخلبائث أي

فاألماكن اليت ال يذكر فيها اهللا ) استتروا من البول فإن الشياطني تلعب مبقاعد بين آدم: (عليه وسلم
  مثل بيوت اخلالء تألفها

)٤/١٧٢(  

  

 قد يلطخون أجسامهم وثيام بالنجاسات، وبالقاذورات، وبالعذرة، حىت الشياطني، فأولئك السحرة
تأتيهم الشياطني اليت حتب هذه النجاسات، وتكون يف خدمتهم، مث توحي إليهم بأن يفعلوا كذا، ويفعلوا 

فمثل هؤالء ال شك أم كفار؛ . كذا، فمىت فعلوا هذه األشياء أطاعتهم وخدمتهم وصارت يف واليتهم
واتبعوا ما تتلُوا الشياطني علَى ملْك : بدوا غري اهللا تعاىل، وقد أخرب اهللا بكفرهم يف قوله تعاىلألم ع

 رحالس اسونَ النلِّمعوا يكَفَر نياطيالش نلَكانُ وملَيس ا كَفَرمانَ وملَيفجعل تعليم ]١٠٢:البقرة[س ،
من عمل الشياطني، وأخرب عن الذين يعلمونه كهاروت وماروت وما يعلِّمان من السحر كفراً، وجعله 

 كْفُرةٌ فَال تنتف نحا نمقُوال إِنى يتح دفأفاد أن كل من تعلم السحر فإنه حيكم ]١٠٢:البقرة[أَح ،
ل وال يستتاب؛ وذلك ألنا إذا عثر على ساحر، فإن الصحيح أنه يقت: بكفره؛ وألجل ذلك يقول العلماء

إين تبت، ولكن قلبه مضمر على ما هو عليه من : ال نعلم حقيقة توبته، فقد يقول الساحر والكاهن
ومن بعض أفعال . العمل، وشياطينه الذين خيدمونه مالزمني له، ال ينفكون عنه، فإذن هو يف احلقيقة كافر

من مكان بعيد، ويقطعون به املسافات الطويلة، أو هؤالء الكهنة وخدمة الشياطني أم حيملون اإلنسان 
اركب على هذا العسيب، والعسيب ال حيمل شيئاً، فيطريون به : يأتونه مثالً بعسيب خنل فيقولون له

هل معقول أن اإلنسان ! على العسيب إىل أن يبلغ املكان الذي يريد، وقد يكون مسرية شهر أو أشهر
 شك أن الذي يفعل ذلك هم الشياطني اليت أجسامها أو أرواحها يركب العسيب وأن الكاهن يركبه؟ ال

خفيفة، فتحمل هذا بسرعة، وتقطع به هذه املسافات، وهي ال تفعل ذلك إال ألوليائها الذين صاروا من 
خدمها، فهؤالء بال شك خدم للشياطني، فعلينا أن نعرفهم ونبتعد عنهم، وأن نعرف أن كل من قرب 

  .ممنهم فإنه يعطى حكمه
  ]٩٥[شرح العقيدة الطحاوية 

)٤/١٧٣(  

  



اختلف الناس يف حقيقة السحر، كما اختلفوا يف حد الساحر، وقد نوقشت األدلة يف ذلك وهي على 
  .كل حال دالة على خبث السحرة وانسالخهم عن ركب املتقني

  براءة أهل السنة من السحرة والكهنة
…  

ني، وبريئون من أفعاهلم؛ وذلك ألم حيكمون عليهم أهل السنة بريئون من السحرة والكهنة واملنجم
ولَكن الشياطني كَفَروا : الشرك والكفر، وقد كفرهم اهللا تعاىل بقوله تعاىل: باحلكم الشرعي، وهو
 رحالس اسونَ النلِّمعوبقوله تعاىل]١٠٢:البقرة[ي ، :ف ا لَهم اهرتنِ اشوا لَمملع لَقَدو نم ةري اآلخ

من تعلم السحر، وبذل فيه دينه أو بذل فيه عقيدته، فليس : يعين) من اشتراه(، ]١٠٢:البقرة[خالقٍ 
وألجل ذلك وردت السنة بقتل السحرة والكهنة . من حظ وال نصيب: له عند اهللا من خالق أي
قتلوا الساحر، فعمر كتب ، وجمموعة من الصحابة )حد الساحر ضربه بالسيف: (وحنوهم، ورد يف األثر

إىل جبالة أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، وجندب اخلري قتل الساحر، و حفصة بنت عمر أمرت بقتل 
وقد . جارية هلا سحرا فقُتلت؛ وذلك ألن هؤالء اعتربوا السحر كفراً، واعتربوه ردةً، واعتربوه شركاً

تقبل له توبة يف الدنيا، مبعىن أنه حيكم بقتله استدل ذا على أن عمل السحر كفر وردة، وأنه يقتل وال 
إين تبت، وإين ندمت، وإين سأترك العمل؛ ألن ذلك ليس بيقني حىت يصدق يف قوله، فيقتل : ولو قال

، واحلد هو العقوبة الشرعية اليت ال تغري وال تسقط )حد الساحر ضربه بالسيف: (حداً؛ لعموم األثر
إين تبت، وكذلك السارق تقطع يده :  عقوبة الرجم أو اجللد ولو قالبالتوبة، فإن الزاين ال تسقط عنه

إين تبت اآلن، وكذلك بقية احلدود، وهكذا حد الساحر، وكذلك الكاهن الذي خيرب : ولو قال
باملغيبات، أو خيرب مبا يف الضمري، أو يدعي معرفة العلوم املغيبة مبقدمات يستدل ا على مكان الضالة 

جتده يف الشعب الفالين، يف املكان الفالين، فيخربه : يأتيه من فقد ضالة له فيقولوعلى املسروق، ف
  شيطانه، وكذلك يأتيه من

)٤/١٧٤(  

  

مالك يف املكان الفالين، وقد سرقه شخص صفته كذا : سرق منه مال، فيصف له السارق، ويقول
يه وسلم من يصدقهم، فهم أوىل فهؤالء كفرة، وقد كفر النيب صلى اهللا عل. وكذا، ختربه شياطينه بذلك

، وقال )من أتى كاهناً فسأله عن شيء مل تقبل له صالة أربعني يوماً: (بالتكفري، قال صلى اهللا عليه وسلم
، وقد عرفنا أن )من أتى كاهناً فصدقه مبا يقول فقد كفر مبا أنزل على حممد: (صلى اهللا عليه وسلم

ف أم بشر مثلنا، وال ميكن أن يعلموا الغيب، وال ميكن هؤالء كفرة؛ وذلك ألم مشركون؛ ألنا نعر
أن يطلعوا على األسرار كما ال نعرفها حنن، فال بد أم يستخدمون الشياطني حىت ختربهم مبا غاب 



عنهم، فالشياطني تطلع على ما ال يطلع عليه اإلنسان، وكذلك مردة اجلن يطلعون خلفة أجسامهم على 
، فيقطعون املسافات الطويلة يف زمن قصري خلفة أجسادهم، وكذلك يرون أشياء أشياء ال يعرفها اإلنسان

إِنه يراكُم هو وقَبِيلُه من حيثُ ال : ال نراها، وحنن ال نراهم وهم يروننا، قال تعاىل يف الشيطان وجنده
 مهنورإن : (ى اهللا عليه وسلم، وهم خلفتهم جيري أحدهم يف بدن اإلنسان، يقول صل]٢٧:األعراف[ت

جيري يف جسده، وجيري خالل حلمه ودمه، جيري مع : أي) الشيطان جيري من ابن آدم جمرى الدم
عروقه، وميشي يف عروقه، ويسري فيه، وهذا هو سبب أنه يوسوس يف صدور الناس، ويلقي يف القلوب 

. ور الساعة، وما أشبه ذلكاذكر كذا، ويشككه يف أمور الغيب، ويف أم: الوساوس لإلنسان فيقول له
فهؤالء ملا أطاعوا الشياطني وخدموها وعبدوها خدمتهم، فمن خدمها خدمته، ومعلوم أن الشياطني 

حترص على إضالل اإلنسان، وحترص على أن توقعه يف الكفر؛ ألن الشيطان عدو لإلنسان، وقد أخرب 
لَأَحتنِكَن :  قال اهللا تعاىل عن إبليساهللا عن إبليس أنه التزم أن يضل الناس، وأن يصدهم عن اهلدى،

  ثُم لَآتينهم من بينِ أَيديهِم ومن خلْفهِم وعن: ، ويقول]٦٢:اإلسراء[ذُريته إِلَّا قَليلًا 

)٤/١٧٥(  

  

 رِيناكش مهأَكْثَر جِدال تو هِملائمش نعو انِهِممفهذا التزام عدو اهللا، فأخرب اهللا عنه ].١٧:األعراف[أَي 
بأنه التزم ودد بأن يضل جنس اإلنسان، حىت ال يبقى أكثرهم شاكراً بل كافراً، وهؤالء الكهنة 

والسحرة وحنوهم ملا عبدوا هذا الشيطان، وتقربوا إليه، وذحبوا له، ودعوه مع اهللا أو من دون اهللا، عند 
ا مل يظهره لغريهم، فاخندع اجلهلة م، واعتقدوا أم مكرمون، ذلك أطاعهم عدو اهللا، وأظهر هلم م

واعتقدوا أم على صواب، وأن هذه ميزة هلم، وخارق عادة، وأم أفضل من غريهم، حيث خيربون 
بأمور مل حتصل فتقع، وخيربون عن أشياء بعيدة فتعرف حالتها وأين هي، وأشباه ذلك، وما علموا أن هذا 

 الشياطني ال تطيعهم إال إذا صرفوا هلا حق اهللا تعاىل، ومن صرف هلا شيئاً من حق اهللا من الشياطني، وأن
  . ......فقد عبدها مع اهللا تعاىل
  حكم التنجيم وتعلمه

…  

)٤/١٧٦(  

  

االستدالل على : وهو-وصناعة التنجيم اليت مضموا األحكام والتأثري : [قال املصنف رمحنا اهللا وإياه
 صناعة حمرمة بالكتاب -باألحوال الفلكية أو التمزيج بني القوى الفلكية األرضيةاحلوادث األرضية 



، ]٦٩:طه[وال يفْلح الساحر حيثُ أَتى : والسنة، بل هي حمرمة على لسان مجيع املرسلني قال تعاىل
قال ]. ٥١:النساء[ونَ بِالْجِبت والطَّاغُوت أَلَم تر إِلَى الَّذين أُوتوا نصيبا من الْكتابِ يؤمن: وقال تعاىل

ويف صحيح البخاري عن عائشة رضي اهللا عنها . اجلبت السحر: عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه وغريه
: كان أليب بكر غالم يأكل من خراجه، فجاء يوماً بشيء فأكل منه أبو بكر ، فقال له الغالم: (قالت

كنت تكهنت إلنسان يف اجلاهلية، وما أحسن الكهانة إال أين : وما هو؟ قال: تدري مم هذا؟ قال
). خدعته، فلقيين، فأعطاين بذلك، فهذا الذي أكلت منه، فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء يف بطنه

والواجب على ويل األمر وكل قادر أن يسعى يف إزالة هؤالء املنجمني والكهان والعرافني، وأصحاب 
لقرع والفاالت، ومنعهم من اجللوس يف احلوانيت والطرقات، أو يدخلوا الضرب بالرمل واحلصى، وا

 -مع قدرته على ذلك-على الناس يف منازهلم لذلك، ويكفي من يعلم حترمي ذلك وال يسعى يف إزالته 
، وهؤالء املالعني ]٧٩:املائدة[كَانوا ال يتناهونَ عن منكَرٍ فَعلُوه لَبِئْس ما كَانوا يفْعلُونَ : قوله تعاىل

وثبت يف السنن عن النيب صلى اهللا عليه وسلم برواية . يقولون اإلمث، ويأكلون السحت بإمجاع املسلمني
)]. إن الناس إذا رأوا املنكر فلم يغريوه أوشك أن يعمهم اهللا بعقاب منه: (الصديق رضي اهللا عنه أنه قال

باألحوال الفلكية على احلوادث األرضية، مبعىن أنه التنجيم من األعمال الشيطانية، وهو االستدالل 
طلوع النجم الفالين سبب حلدوث رياح، وسبب حلدوث غرق، أو جلدب أو خلصب، أو لوباء : يقول

  أو مرض، أو إذا غاب النجم الفالين حدث يف البلدة الفالنية فيضان أو غرق أو زلزال

)٤/١٧٧(  

  

جمني، ويغلب عليهم أم شبه السحرة؛ وذلك ألن النجوم أو ما أشبه ذلك، وهذا فعل كثري من املن
: مسخرة مسرية بأمر اهللا، ليست دليالً على شيء مما يقولون، روى البخاري رمحه اهللا عن قتادة قال

زينة للسماء، ورجوماً للشياطني، وعالمات يهتدى ا، فمن ادعى فيها غري : خلق اهللا النجوم لثالث(
، يرد قتادة على املنجمني الذين )يبه من الدنيا، وتكلف ما ال علم له بهذلك فقد أخطأ، وأضاع نص

يستدلون بطلوع النجوم على احلوادث اليت حتدث يف األرض من العاهات واملصائب، ومن األمطار 
واخلريات، ومن العقوبات وحنوها، وما ذاك أال أن النجوم ال حتدث شيئاً بنفسها، بل اهللا تعاىل جعلها 

وسخر لَكُم اللَّيلَ والنهار والشمس والْقَمر والنجوم مسخرات بِأَمرِه : ا قال اهللا تعاىلمسخرة كم
: يقتدون يف طرقهم، وقال تعاىل: أي] ١٦:النحل[وبِالنجمِ هم يهتدونَ : ، وقال تعاىل]١٢:النحل[

ومجالن لَ لَكُمعي جالَّذ وهرِ وحالْبو رالْب اتي ظُلُما فوا بِهدتهتأنكم : يعين) لتهتدوا] (٩٧:األنعام[ ل
تستدلون ا على اجلهة اليت تريدوا، وتعرفون أي جهة تقصدوا، فجعلها اهللا عالمات ليهتدى ا، 

ذه النجوم، وقال : أي] ٥:امللك[مصابِيح ولَقَد زينا السماَء الدنيا بِ: كما جعلها زينة يف قوله تعاىل



والكواكب اليت يف هذه السماء هي زينة هلا، ] ٦:الصافات[إِنا زينا السماَء الدنيا بِزِينة الْكَواكبِ : تعاىل
فإذا كنت يف ليلة مظلمة ونظرت إىل السماء ترى جنومها تزهر يف كل جانب، كالسرج تضيء، فهي 

كذلك أيضاً أخرب اهللا تعاىل بأا رجوم ترجم ا الشياطني عن استراق السمع، كما قال . لسماءزينة ل
هو هذا الذي يرمى به يف : والشهاب] ١٨:احلجر[إِلَّا منِ استرق السمع فَأَتبعه شهاب مبِني : تعاىل

  ترق للسمع، وقال تعاىل عنالليلة الظلماء، فإذا أبصرته منقضاً فقد رمي به شيطان أو مس

)٤/١٧٨(  

  

وجعلْناها رجوما للشياطنيِ : ، وقال تعاىل]٩:اجلن[فَمن يستمعِ اآلنَ يجِد لَه شهابا رصدا : اجلن
يرمجون ا، فهذه هي احلكمة يف وجود هذه النجوم، فأما الذين يدعون فيها أا تدل : أي] ٥:امللك[

. أو حنو ذلك، فإن هذا من التكلف.. خري أو زواله، أو تدل على حدث أو أمر مستقبلعلى وجود 
وحنو ذلك؛ وذلك ألن اهللا تعاىل قدر .. والنجوم يعرف ا مواقيت الشتاء والصيف، والغراس والزروع

 وجنوم هلا مواقيت، فهناك جنوم تطلع يف الشتاء، فإذا رآها الناس عرفوا أن هذا وقت زراعة الرب وحنوه،
تطلع يف الصيف، فإذا رأوها عرفوا أن هذا وقت يبذر فيه كذا وكذا، ويغرس فيه كذا وكذا، أو 
أو .. يعرفون ا دخول الشتاء أو انسالخه، أو دخول الربد وإقباله أو انتهاءه، أو دخول احلر أو إقباله

اقيت، وكما أن األشهر واألهلة حنو ذلك، فتعلم هذا ال بأس به؛ ألا مواقيت، كما أن الليل والنهار مو
والسماِء ذَات الْبروجِ : مواقيت، فكذلك طلوع النجوم والربوج اليت جعلها اهللا يف السماء، قال تعاىل

تبارك الَّذي جعلَ في السماِء : ، وقال]١٦:احلجر[ولَقَد جعلْنا في السماِء بروجا : ، وقال]١:الربوج[
وجرفهذه الربوج اليت هي منازل الشمس، وهذه األنواء أو النجوم اليت هي منازل ]٦١:الفرقان[ا ب ،

يرتل يف كل ليلة مرتلة؛ ال شك أا : أي] ٣٩:يس[والْقَمر قَدرناه منازِلَ : القمر كما يف قول اهللا تعاىل
أحوال كل منهما ال يدخل يف التنجيم خلق اهللا تعاىل، فتعلم منازل القمر وتعلم منازل الشمس ومعرفة 

احملرم، إمنا التنجيم احملرم هو أن يستدل بطلوع النجم الفالين على أنه سوف حيدث كذا وكذا من 
: اآلفات، أو ما أشبه ذلك، فهذا من التدخل يف علم الغيب، واهللا تعاىل يقول لنبيه صلى اهللا عليه وسلم

فال يدخل يف ذلك ] ٢٧-٢٦:اجلن[إِلَّا منِ ارتضى من رسولٍ *  غَيبِه أَحدا عالم الْغيبِ فَال يظْهِر علَى
  .الكهنة وحنوهم

)٤/١٧٩(  

  



  وجود السحرة والكهنة منذ عهد الصحابة
…  

السحرة والكهنة منتشرون ومتمكنون منذ زمن قدمي؛ فالشارح رمحه اهللا يف القرن الثامن يشتكي من 
ا بالناس بأعماهلم الشيطانية، وحيرض من يعرف إنساناً يتعاطى السحر أو يتعاطى كثرم، وأم قد أضرو

الكهانة أن يدل عليه، وأن خيرب به، وأن ينكر فعله، أو ينبه من ينكر فعله؛ فإن هذا من األمر باملعروف 
اهللا عليه والنهي عن املنكر، بل ومن تغيري املنكر الواجب تغيريه على كل من علمه، ويستدل بقوله صلى 

، ويذكر أن )إن املعصية إذا خفيت مل تضر إال صاحبها، وإذا ظهرت ومل تغري ضرت العامة: (وسلم
الصحابة رضي اهللا عنهم كانوا ينكرون على الكهنة ويستبشعون صناعتهم، ويستشنعون أفعاهلم، فهذا 

: شتغل، فكان يقول لهأبو بكر رضي اهللا عنه كان له غالم مملوك مل يكن حباجة إىل خدمته، فجعله ي
من كسبه وكد ميينه، فجاء ذلك : اذهب واحترف وامجع لنا ماالً وخراجاً، فكان يأكل من خراجه، يعين

إين أعلم كذا، : الغالم مرة مبال أخذه من تكهن، وأخربه بأنه خدع إنساناً بالكهانة يف اجلاهلية وقال
ماالً عن كهانته، وكان أبو بكر : ، يعينوإنك مصاب بكذا وكذا، فلقيه ذلك الرجل فأعطاه حلواناً

رضي اهللا عنه قد عرف حترمي الكهانة، وعرف أن حلوان الكاهن خبيث، فلما مسع من غالمه هذه 
القصة، وأن هذا املال الذي أكل منه سحت وحرام، وأنه حلوان كاهن وهو خبيث، مل يقر قراره وذلك 

ج كل ما أكله ذلك اليوم، حىت ال يكون يف غذائه الطعام يف بطنه، بل أدخل إصبعه يف حلقه فاستخر
إمثه على من كسبه، وهو معذور : ولو لقمة من حرام، أو من مشتبه، ولو كان معذوراً؛ ألنه قد يقول

إنه دفعه عن طيب : ما شعرت حني أكلته وال علمت أنه حمرم؛ أو معذور ألنه قد يقول: ألنه قد يقول
التأويالت حىت استخرج ذلك الطعام، بل أخرج كل ما أكله ذلك نفس، ولكن مل تقبل نفسه مثل هذه 

اليوم، وهذا دليل على بعد الصحابة رضي اهللا عنهم عن املشتبهات وعن احملرمات، ودليل على أم 
  يعرفون أن الكهنة كاذبون،

)٤/١٨٠(  

  

ذون من الشياطني، وأن كسبهم حرام، وأن إقرارهم حرام؛ وذلك ألن اهللا تعاىل كذم، وأخرب بأم يأخ
يلْقُونَ السمع وأَكْثَرهم * تنزلُ علَى كُلِّ أَفَّاك أَثيمٍ * هلْ أُنبئُكُم علَى من تنزلُ الشياطني : فقال تعاىل
يتلقون السمع من الشياطني اليت تلقي عليهم، وأكثر الشياطني : أي] ٢٢٣-٢٢١:الشعراء[كَاذبونَ 
الكهنة عبدة للشياطني، وإذا كانوا يعبدون الشياطني فال : فإذاً.  عليهم، وهم يكذبون على الناستكذب

جيوز أن نقرهم؛ ألن إقرارهم متكني هلم من عبادة غري اهللا، وكذلك إقرار هلم على الشرك وعلى املنكر، 
وإذا كانوا كثرياً يف زمن . فمىت قدرنا فإننا حنارم، وحنرص على أن نقضي على قوم، وعلى معنويام



املؤلف ابن أيب العز رمحه اهللا، فكيف بزماننا الذي هو القرن اخلامس عشر، والذي استحكمت فيه غربة 
اإلسالم إال ما شاء اهللا، والذي كثرت فيه الكهنة والسحرة والشعوذة، ومتكن فيه األشرار، وصاروا 

  !قادة وسادة يفعلون باألبرياء ما يريدونه؟
   جتاه السحرة والكهنةالواجب

…  

)٤/١٨١(  

  

واجبنا جتاه السحرة والكهنة أن حنارم بقدر ما نستطيع، وكثرياً ما يشتكي لنا بعض اإلخوان بأم 
أصيب منهم شخص بسحر، أو أصيب بعمل شيطاين، أو تسلط عليه جين، وأخرب بأن الذي سخره 

 متكن من السحر فإنه يسخر له جنوداً ويذكرون أن الساحر مىت. ساحر متشيطن متسلط، وأشباه ذلك
من الشياطني ومن اجلن، فالشياطني يدلونه وخيربون باألمور الغائبة وحنوها، واجلن يتصرف فيهم، 

 اذهب إىل فالن فالبسه، أو إىل فالنة فتلبس ا، وال -أنت يا هذا-: فيسلطهم على من يريد، فيقول
 بعد موت هذا اإلنسان، فإذا نطق ذلك اجلين الذي تلبس خترج منها أبداً، وحاول أنك ال خترج إال

بذلك اإلنسان، ذكر أنه ال يستطيع أن خيرج ولو قرأ عليه القارئ، ولو عاجله، ولو نفث عليه، ولو 
سلطين : تضرر من القراءة؛ ألنه مسخر، من الذي سخرك؟ ومن الذي سلطك؟ فيدل عليه، ويقول

 جين أو مخسة آالف أو مخسمائة من اجلن، وهؤالء كلهم حتت الساحر الفالين الذي حتت سيطرته ألف
تقربوا إليه وتقرب إليهم، حىت أخذ ! وكيف استعبدهم؟! تسخريه، وحتت سلطته، فكيف متكن منهم؟

بطاعتهم، وتعهدوا أم ال خيرجون عن طواعيته، وال يستطيع أحدهم أن يعصيه، فمىت أشار إليه أن 
ومىت يربأ هذا الذي أصيب ذا املس؟ ومىت يربأ هذا الذي . ستطع التأخرتسلط على فالن أو فالنة مل ي

أصيب ذا اجلنون؟ الغالب أم ال يربءون حىت ميوت ذلك اجلين الذي البسه، وكثري من القراء الذين 
يقرءون على أولئك املصابني يقرءون بشدة، وينفثون بشدة، ويستعملون أدعية وآيات من القرآن فيها 

 القوة، فذلك اجلين الذي البس ذلك اإلنسي يكاد أن حيترق وال يستطيع اخلروج، فأحياناً شيء من
ألنه ال ! أين أنا؟: ميوت وهو مالبس لذلك اإلنسي، وبعد موته يفيق اإلنسي بإذن اهللا سليماً، ويقول

يع حىت تقتلوا إين ال أستط: ملاذا ال خترج؟ يتعذر ويقول: يدري أين هو قبل ذلك، وإذا قيل لذلك اجلين
  ذلك الساحر الذي سلطين عليه، ولو مت ولو خرجت فإنه سيسلط عليه مثلي آخر وآخر؛ ألن

)٤/١٨٢(  

  



حتت طواعيته هذا العدد الكثري، فاذهبوا فاقتلوا ذلك الساحر، حىت ترحيوا أنفسكم، وحىت أخرج أنا 
ثري من اجلن على ألسنة من براحة بدون أن تكرهوين، وأختلص منكم وتتخلصون مين، هكذا يتكلم ك

ال شك أن هذا الساحر اخلبيث الذي سخر هؤالء اجلن ما سخرهم إال بعد ما : ونقول. البسوه
استعبدهم، وبعد ما تقرب إليهم، وبعد ما أخذ عليهم العهد، وبعد ما عبدهم مع اهللا، أو عبد الشياطني 

لذين يعيثون يف األرض فساداً، والذين ما واجبنا حنو هؤالء السحرة ا: إذاً. حىت ذللتهم لطواعيته
يسلطون اجلن على األبرياء من الرجال والنساء؟ وقد يتظاهرون بأم ال يعملون ذلك، ورمبا يأيت أحد 

ال شك أن مثل هؤالء ! أريد أن تسلط على فالن أو فالنة كذا وكذا: ضعفاء اإلميان إىل الساحر فيقول
يقطع دابرهم، وأما إذا بقوا فإم يزيدون ويزيد شرهم جيب أن حياربوا؛ حىت خيف شرهم، وحىت 

وحنن نعرف أن هناك من وفقهم اهللا تعاىل من أهل . ويتمكنون، ويصعب بعد ذلك التخلص من شرهم
اخلري ومن أهل الدين وأهل املعرفة يعاجلون مثل هذه اإلصابة الشيطانية، فيعاجلون من إصابة املس، 

صرف والعطف وحنو ذلك، ويشفي اهللا على أيديهم خلقاً كثرياً، ولكن ويعاجلون من إصابة السحر وال
هناك أحوال شيطانية تستعصي، ويصعب ختليصها إال بقتل اجلان، أو بقتل الساحر، فلو تعاون األهايل 
  .على كل من عرفوا أنه ساحر، أو أن أا ساحرة، وقضوا عليهم وقتلوهم؛ الستراح منهم العباد والبالد

  حرةأنواع الس
…  

)٤/١٨٣(  

  

: وهؤالء الذين يفعلون هذه األفعال اخلارجة عن الكتاب والسنة أنواع: [قال املصنف رمحه اهللا تعاىل
أهل تلبيس وكذب وخداع، الذين يظهر أحدهم طاعة اجلن له، أو يدعي احلال من أهل : نوع منهم

ين، فهؤالء يستحقون العقوبة البليغة احملال، من املشايخ النصابني، والفقراء الكاذبني، والطرقية املكار
اليت تردعهم وأمثاهلم عن الكذب والتلبيس، وقد يكون يف هؤالء من يستحق القتل، كمن يدعي النبوة 

يتكلم يف هذه األمور على : ونوع. مبثل هذه اخلزعبالت، أو يطلب تغيري شيء من الشريعة، وحنو ذلك
لعلماء يوجبون قتل الساحر، كما هو مذهب أيب حنيفة ومجهور ا. سبيل اجلد واحلقيقة بأنواع السحر

مث اختلف . ومالك وأمحد يف املنصوص عنه، وهذا هو املأثور عن الصحابة كعمر وابنه وعثمان وغريهم
إن قتل : هل يستتاب أم ال؟ وهل يكفر بالسحر أو يقتل لسعيه يف األرض بالفساد؟ وقال طائفة: هؤالء

ون القتل إذا مل يكن يف قوله وعمله كفر، وهذا هو املنقول عن الشافعي ، بالسحر يقتل، وإال عوقب بد
إنه قد : واألكثرون يقولون: وقد تنازع العلماء يف حقيقة السحر وأنواعه. وهو قول يف مذهب أمحد 

واتفقوا . وزعم بعضهم أنه جمرد ختييل. يؤثر يف موت املسحور ومرضه من غري وصول شيء ظاهر إليه



ن ما كان من جنس دعوة الكواكب السبعة، أو غريها، أو خطاا، أو السجود هلا، كلهم على أ
والتقرب إليها مبا يناسبها من اللباس واخلوامت والبخور وحنو ذلك فإنه كفر، وهو من أعظم أبواب 

الشرك؛ فيجب غلقه، بل سده، وهو من جنس فعل قوم إبراهيم عليه الصالة والسالم؛ وهلذا قال ما 
فَلَما : ، وقال تعاىل]٨٩-٨٨:الصافات[فَقَالَ إِني سقيم * فَنظَر نظْرةً في النجومِ :  عنه بقولهحكى اهللا

الَّذين آمنوا ولَم يلْبِسوا إِميانهم : ..اآليات إىل قوله تعاىل] ٧٦:األنعام.. [جن علَيه اللَّيلُ رأَى كَوكَبا
لَئونَ بِظُلْمٍ أُودتهم مهو ناَألم ملَه واتفقوا كلهم أيضاً على أن]. ٨٢:األنعام[ك  

)٤/١٨٤(  

  

كل رقية وتعزمي أو قسم فيه شرك باهللا فإنه ال جيوز التكلم به، وإن أطاعته به اجلن أو غريهم، وكذلك 
كلم به؛ إلمكان أن كل كالم فيه كفر ال جيوز التكلم به، وكذلك الكالم الذي ال يعرف معناه ال يت

وال ). ال بأس بالرقى ما مل تكن شركاً: (يكون فيه شرك ال يعرف، وهلذا قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
وأَنه كَانَ رِجالٌ من اِإلنسِ يعوذُونَ : جيوز االستعاذة باجلن، فقد ذم اهللا الكافرين على ذلك فقال تعاىل

أعوذ بعظيم هذا : كان اإلنسي إذا نزل بالوادي يقول: قالوا] ٦:اجلن[هم رهقًا بِرِجالٍ من الْجِن فَزادو
اإلنس للجن باستعاذم : يعين) فَزادوهم رهقًا: (الوادي من سفهائه، فيبيت يف أمن وجوار حىت يصبح

فاجلن تعاظم يف ! سقد سدنا اجلن واإلن: إمثاً وطغياناً وجراءة وشراً؛ وذلك أم قالوا: أي) رهقاً(م، 
ويوم يحشرهم جميعا ثُم يقُولُ : أنفسها وتزداد كفراً إذا عاملتها اإلنس ذه املعاملة، وقد قال تعاىل

يعبدونَ الْجِن قَالُوا سبحانك أَنت ولينا من دونِهِم بلْ كَانوا * للْمالئكَة أَهؤالِء إِياكُم كَانوا يعبدونَ 
، فهؤالء الذين يزعمون أم يدعون املالئكة وخياطبوم ذه ]٤١-٤٠:سبأ[أَكْثَرهم بِهِم مؤمنونَ 

ويوم يحشرهم جميعا يا : العزائم وأا ترتل عليهم ضالون، وإمنا ترتّل عليهم الشياطني، وقد قال تعاىل
ستكْثَرتم من اِإلنسِ وقَالَ أَولياؤهم من اِإلنسِ ربنا استمتع بعضنا بِبعضٍ وبلَغنا أَجلَنا معشر الْجِن قَد ا

 يملع يمكح كبإِنَّ ر اَء اللَّها شا إِلَّا ميهف يندالخ اكُمثْوم ارا قَالَ النلَن لْتي أَج١٢٨:عاماألن[الَّذ[ ،
يف قضاء حوائجه، وامتثال أوامره، وإخباره بشيء من املغيبات وحنو ذلك، : فاستمتاع اإلنسي باجلين
  تعظيمه إياه، واستعانته به،: واستمتاع اجلن باإلنس

)٤/١٨٥(  

  

يتكلم باألحوال الشيطانية والكشوف، وخماطبة رجال الغيب، : ونوع منهم. واستغاثته، وخضوعه له
إن : ويقول! وارق تقتضي أم أولياء اهللا، وكان من هؤالء من يعني املشركني على املسلمنيوأن هلم خ



وهؤالء يف احلقيقة إخوان !! الرسول أمره بقتال املسلمني مع املشركني؛ لكون املسلمني قد عصوا
  ].املشركني

  قتل الساحر
…  

و ال يقتل إال بعد أن يستتاب؟ هل يقتل الساحر مطلقاً أ: ذكر املؤلف اخلالف يف عدة مسائل منها
والشافعية رمحهم اهللا رأوا أنه يستفصل . األكثرون على أنه يقتل وال يستتاب، وهذا هو قول اجلمهور

عن سحره ويستتاب، أو أنه ال يقتل إال إذا قتل بسحره، لكنه ملا ثبت عن الصحابة أم قتلوا الساحر 
  .نه ال تقبل توبته، وأن توبته إمنا تكون بينه وبني ربهومل يستتيبوه دل ذلك على أن هذا هو حكمه، وأ

  اخلالف يف حقيقة السحر
…  

)٤/١٨٦(  

  

هل للسحر حقيقة أم أنه خياالت؟ أنكرت املعتزلة أن يكون للسحر حقيقة، وأنكر ذلك أيضاً كثري من 
؛ ولوال ذلك مل والصحيح أن له حقيقة. املتأخرين الذين ينكرون من العلوم غري ما تصل إليه إحساسام

ومن شر غَاسقٍ * من شر ما خلَق * قُلْ أَعوذُ بِرب الْفَلَقِ : حيتج إىل االستعاذة من السحرة، قال اهللا تعاىل
 قَبإِذَا و * قَدي الْعف فَّاثَاتالن رش نمالسواحر، وورد يف احلديث قوله صلى : النفاثات] ٤-١:الفلق[و

، ويذكر العلماء أن )من عقد عقدة مث نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك: (عليه وسلماهللا 
الساحر أو الساحرة إذا أراد أحدمها عمل سحر فإنه يأخذ خيطاً أو حبالً، مث يعقد فيه عقدة، مث تكون 
إذا نفسه قد امتزجت ا الصفات الشريرة، وتلبست ا الشياطني، وأصبحت ذات شر وذات أذى، ف

متثلت فيها تلك الصفة نفثت نفثاً من ذلك الريق املسموم، فأوقعتها يف ذلك احلبل أو اخليط، وعقدت 
أو حنو ذلك، فهذا من عمل .. يعقد فالن، أو يضر فالن: عليها، وتكلمت بكالم سيئ، بأن تقول

ستعيذ من شره؛ السحرة؛ فمن عقد عقدة مث نفث فيها فقد سحر، ولو كان السحر ليس له حقيقة ملا ا
فَيتعلَّمونَ منهما ما يفَرقُونَ بِه : ألنه ال يضر، وكذلك قد أخرب اهللا تعاىل بشيء من ضررهم فقال تعاىل

 جِهوزِء ورالْم نيسمى بالصرف، وهناك أيضاً ما ]١٠٢:البقرة[بفهم يفرقون بني املرء وزوجه، وهذا ي ،
جلب : وقوع البغضاء بني املتحابني، والعطف وهو: أعماهلم الصرف وهويسمى بالعطف، فالسحرة من 

املودة بني املتقاطعني واملتباغضني، وهذا الذي يسمى الصرف أو العطف كله عمل شيطاين، وتوصلهم 
إىل ذلك بأدوية أو بعالجات ال شك أا من وحي الشياطني، فهي اليت تدهلم على أن النفث يف الدواء 



ب فرقة، ويسبب بغضاء بني فالن وفالنة، فإذا رأى زوجني بينهما عشرة طيبة حاول أن الفالين يسب
  يفرق بينهما، فعمل ذلك السحر الذي يوقع عداوة من كل منهما لآلخر، وهذا مشاهد

)٤/١٨٧(  

  

كثرياً، وقد اشتكى إلينا كثري من الرجال بأنه إذا دخل بيته أو رأى امرأته وجد نفرة، ووجد ضيقاً، 
جد حشرجة، ووجد تكتماً؛ حبيث يكون يف غم، ويف ضيق، وكأنه يف سجن أشد ما يكون، وال وو

وكذلك أيضاً يقع كثرياً حبس الرجل عن امرأته؛ . تستريح نفسه حىت يفارق بيته، أو يصد عن امرأته
رب من حبيث إنه ال يستطيع إتياا، ويفعل ذلك أيضاً السحرة، فيكون الرجل على هيئته وقوته، فإذا ق

امرأته لوطئها بردت مهته، وهو على خالف ذلك، وال يدري ما السبب، إال أنه من عمل هؤالء 
فهذا دليل على أن السحر له حقيقة، وأنه يؤثر ويضر، وأما ما روى البخاري يف صحيحه : إذاً! السحرة

ه أنه يفعل الشيء سحر النيب صلى اهللا عليه وسلم حىت إنه ليخيل إلي: (عن عائشة رضي اهللا عنه قالت
أشعرت أن اهللا شفاين؟ إين قد أتاين ملكان، فقعد ! يا عائشة : وما يفعله، مث إنه سأل ربه وسأله، فقال

لبيد بن : ومن طبه؟ قال: مطبوب، قال: ما بالرجل؟ قال: أحدمها عند رأسي، واآلخر عند رجلي، فقال
 ذكر يف بئر ذروان، فذهب إىل تلك يف مشط ومشاطة وجف طلعة: يف أي شيء؟ قال: األعصم ، قال

فشفاه اهللا ) البئر فاستخرج السحر منها، وإذا ماؤها مثل نقاعة احلناء، وإذا خنلها كرءوس الشياطني
هذا العمل الذي عمله لبيد بن األعصم اليهودي الساحر عمل خفي فيما بني النيب : يقول العلماء. تعاىل

حىت : (أنه حبس عنها، وألجل ذلك يف بعض الروايات تقول: صلى اهللا عليه وسلم وبني امرأته، مبعىن
، وأما يف جمال الرسالة ويف جمال تبليغ الرسالة فلم يتغري شيء من )أنه خييل إليه أنه يأيت النساء وما يأتيهن

عقله؛ وذلك ألن اهللا تعاىل حفظه عن أن يناله السحرة بشيء يضر فيما يتعلق برسالته، فهذا أيضاً دليل 
أن السحرة قد يؤثرون يف بعض األمور، فأثر هذا الساحر، ولكن أبطل اهللا كيده، كما أن اليهود على 

وبكل حال فهذه . أرادوا أن يقتلوه بسم جعلوه يف شاة هلم، ولكن اهللا محاه عن أن يضره ذلك السم
  أدلة على أن للسحر حقيقة، وأنه يضر، وأن الساحر قد

)٤/١٨٨(  

  

اإلنسان حيواناً، أو احليوان إنساناً، ولكن كيف يقلب اإلنسان دابة، أو يتمكن من سحره، ويقلب 
يسلط عليه جنياً، ومعلوم أن اجلين يتشكل بأشكال، : أو حنو ذلك؟ نقول.. وحشاً، أو وعالً، أو سبعاً

فتارة يظهر بصورة سبع، وتارة يظهر بصورة إنسان، وتارة يظهر بصورة كلب، وتارة يظهر بصورة 



ة يظهر بصورة بقرة؛ ألن اهللا أعطاه من القدرة على التشكل يف هذه األجسام ما أعطاه، فإذا هامة، وتار
اخرج بصورة محار، أو بصورة كلب، أو بصورة : سلط الساحر شيطاناً على ذلك اإلنسان، وقال له

 يشفى كذا، البسه ذلك الشيطان، وانقلبت هيئته إىل ما يريده ذلك الساحر، وال يبطل عمله إال بعدما
: هذا يبطل قول من قال: وبعد ذلك نقول.  بالقراءات والتعوذات اليت تبطل عمل السحرة-بإذن اهللا-

إن السحر ليس له حقيقة، وإمنا هو ختيالت، ويستدلون مبا : إن السحر شعوذة، كاملعتزلة الذين يقولون
لُهم وعصيهم يخيلُ إِلَيه من سحرِهم فَإِذَا حبا: حكى اهللا عن السحرة الذين جادلوا موسى، قال اهللا تعاىل

أم جاءوا بعصي فألقوها فإذا هي تتحرك كأا حيات، : أي) خييل إليه: (فقوله] ٦٦:طه[أَنها تسعى 
حنن نلقي عصينا : وكذلك ألقوا حباالً فإذا هي تتحرك، وملا أن ألقى موسى عصاه فانقلبت حية قالوا

ذلك خيال، ولكن قد يتمكنون من أن يسخروا : ، ونلقي حبالنا وتنقلب حيات، فيقولونوتنقلب حيات
وأَوحينا إِلَى : بعض الشياطني اليت تتحرك أمام الناظرين، ولكن بطل كيدهم ملا جاء احلق، قال تعاىل

فَغلبوا هنالك * ق وبطَلَ ما كَانوا يعملُونَ فَوقَع الْح* موسى أَنْ أَلْقِ عصاك فَإِذَا هي تلْقَف ما يأْفكُونَ 
 رِيناغوا صانقَلَبأن موسى ألقى عصاه فالتقمت عصيهم وحباهلم كلها، : أي] ١١٩-١١٧:األعراف[و

وعادت عصاً كما كانت، فعرف السحرة أن هذا ليس عمالً شيطانياً، وأنه أمر رمحاين، فعند ذلك أُلقي 
  ن، فبطل سحرهم، وعرفوا أحقية ما جاء بهالسحرة ساجدي

)٤/١٨٩(  

  

  .موسى
  ]٩٦[شرح العقيدة الطحاوية 

يشرع للمسلم أن يتحصن من السحرة والشياطني باألذكار واألوراد الشرعية، وقد بني العلماء عالج 
  .السحر واملس بالطرق الشرعية

  سبب انتشار السحرة والكهان واملشعوذين
…  

ملشعوذين واملنجمني والعرافني هم خدمة الشياطني، أو هم رسل الشياطني، أو هم إن السحرة والكهنة وا
 قد كثروا ومتكنوا، وباألخص -مع األسف-من شياطني اإلنس الذين خيدمون شياطني اجلن، وهؤالء 

ضعف الدين يف القلوب، وضعف اإلسالم والعاملني به يف : يف األزمنة املتأخرة؛ وكثرم سببها
وذلك أم كلما قوي املسلمون وكلما قويت العقيدة ضعفوا وضعف وجودهم، أو انقطعوا، اتمعات؛ 

ولقد كانوا قبل اإلسالم موجودين بكثرة، وملا بعث النيب صلى اهللا عليه وسلم . أو كادوا أن ينقطعوا
حرست السماء، وحيل بني الشياطني وبني االستراق؛ حىت ينقطع وحي الشياطني، وحىت ينقطع ما 



تسمعه الكهنة من أوليائها، وحىت ال يلتبس احلق بالباطل، ويلتبس وحي الرمحن بوحي الشيطان، ويف 
أن بعض الصحابة كانوا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم يف ليلة مظلمة، فرمي بكوكب : بعض األحاديث

 الذي رمي ما تقولون يف هذا النجم: ( فسأهلم صلى اهللا عليه وسلم-وهو الشهاب الذي يرمى به-
بأن الشياطني كانت تسترق السمع، وترتل إىل الكهنة مبا تأخذه من : ، فلم يقولوا شيئاً، فأخربهم)به؟

املالئكة، فتخربهم بأن املالئكة حتدثت بكذا، وأنه سيحدث كذا وكذا، وملا أنزل اهللا وحيه على النيب 
كوا إىل رئيسهم الذي هو إبليس، صلى اهللا عليه وسلم كثرت حراسة السماء، ورمجت الشياطني، واشت

ما السبب؟ إذ البد : منعنا من السماء، ومنعنا من استراق السمع، فأرسل من يسأل ويستفصل: وقالوا
أن يكون هناك سبب، مث إم وجدوا النيب صلى اهللا عليه وسلم يصلي بأصحابه، فاستمعوا إليه، ورجعوا 

  وأَنا كُنا نقْعد منها مقَاعد* ماَء فَوجدناها ملئَت حرسا شديدا وشهبا وأَنا لَمسنا الس: إىل قومهم، وقالوا

)٤/١٩٠(  

  

وأَنا ال ندرِي أَشر أُرِيد بِمن في اَألرضِ أَم أَراد بِهِم * للسمعِ فَمن يستمعِ اآلنَ يجِد لَه شهابا رصدا 
ا ردشر مهعرفنا السبب الذي : ، ورجع الذين استمعوا القرآن إىل أوليائهم وقالوا]١٠-٨:اجلن[ب

وأَنا لَما سمعنا : ألجله حرست منا السماء، وهو بعث هذا النيب، فآمنوا به كما حكى اهللا عنهم قوهلم
 ا بِهنى آمدالسماء حراسة شديدة؛ لقوة اإلسالم، وبكل حال يف ذلك الوقت حرست ]. ١٣:اجلن[الْه

وحلماية الوحي من السماء، وملا ضعف العمل بالشريعة، وضعف التمسك ا؛ قوي وجود الكهنة، 
 ،وقوي استراق الشياطني واجلن للسمع، ونزوهلم إىل أوليائهم من الكهنة والسحرة، فكثروا حينئذ

ربنا بكذا وكذا، فإذا أخربهم مبا توحيه إليه أخ: وصار الناس يشجعوم، حيث يأتون إليهم، ويقولون
هذا هو الذي يعرف، وهذا هو العارف، وهذا هو العراف، وال يزال : الشياطني قدسوه وعظموه، وقالوا

الناس يترددون إليه، وما ذاك إال لضعف اإلسالم، وقد مر بنا احلديث الذي قال فيه صلى اهللا عليه 
، ولو كان )يقول فقد كفر مبا أنزل على حممد صلى اهللا عليه وسلممن أتى كاهناً فصدقه مبا : (وسلم

ذلك الكاهن خيرب بأشياء مثل أن خيرب مبكان الضالة، وخيرب مبكان املسروق، أو بعني السارق، أو ما أشبه 
هذا مما يستوحيه من شياطينه، والواجب على اإلنسان أن يلجأ إىل اهللا، وأال يصدق هؤالء : ذلك، فنقول

والسحرة أيضاً قد متكنوا، وقد كثروا مع األسف، وأضروا بكثري من الناس، وكثر الذين . ةالكهن
إنه أصيب بكذا، أو أصيبت ابنته بكذا، بصرف أو بعطف، أو : يشتكون، وكثر الذين يقول أحدهم

ببغض لبيتها أو ببغض لزوجها أو ألهلها، أو أصيب الرجل بضيق كلما دخل إىل بيته؛ حبيث إنه يصري 
حمشرجاً، ويصري كأنه يف سجن حىت يفارق بيته، أو حيل بينه وبني امرأته؛ حبيث إنه ال يقدر على إتياا 

  أو ما أشبه ذلك من األشياء اليت يكثر الشكاة هلا، ما أكثر الذين يشتكون أنه أصيب



)٤/١٩١(  

  

ذه املصائب اليت ال شك أ ذا الصرف، وأصيب ا من عمل أحدهم بكذا وكذا، وأنه أصيب
ما السبب يف كثرة هذه املصائب؟ وما السبب يف إصابة هؤالء ذه األمور؟ ال شك : الشياطني، ونقول
ضعف اإلميان، فمىت كنت مؤمناً، ومىت كنت مسلماً متمسكاً بإسالمك فثق بأن اهللا : أن السبب هو

ذه األمور الشيطانية إال وما يصاب غالباً . حيرسك، وأنه حيميك من كيد هؤالء السحرة ومن ضرم
ضعاف اإلميان، نشاهد أن أكثر الذين يشتكون إما من جن أصابه أو أصاب ابنته، وإما من صرف، وإما 
من سحر أو حنو ذلك هم من العصاة والفسقة، وإما من اجلهلة، وإما من العامة الذين ال يتحصنون، أما 

  .......أهل التحصن فإن اهللا حيميهم مبا يتحصنون به
  كيفية التحصن من كيد السحرة والشياطني

…  
إذا أردت أن تكون يف حصن حصني من عمل وكيد الشياطني وعمل السحرة فعليك أن تتحصن 

كونك تصدق بأن اهللا هو النافع الضار، : حتقيق العقيدة السليمة، وهي: أوهلا: باألشياء اليت حتفظك
كثرة ذكر اهللا يف كل األحوال؛ فال تغفل عن : نيهاثا. وتصدق بأنه هو الذي حيمي العباد إذا حتصنوا به

الدعاء، فعليك أن تدعو مبا حيضرك من األدعية النافعة اليت يكون : ثالثها. ذكر اهللا فإنه يطرد الشياطني
قراءة كتاب اهللا وكثرة تدبره : رابعها. وحنو ذلك.. فيها حفظ لك وحفظ ألهلك وحفظ لبيتك

محاية مرتلك من آالت اللهو واملالهي كلها، وعن : خامسها. صن بهوتكراره، فإنه حصن ملن قرأه وحت
املعاصي وحنوها؛ فإن الشياطني تألف تلك األماكن وتلك البيوت املمتلئة باملالهي، واملمتلئة بآالت 

الفساد وحنوها، فإذا كان املرتل خالياً من هذه األشياء فإن املالئكة هي اليت تعمره، وال جتتمع املالئكة 
  .لشياطنيوا

  الطرق اجلائزة يف عالج السحر
…  

)٤/١٩٢(  

  

شياطني اجلن والسحرة وحنوهم قد يسلطون أولياءهم على بعض املتعففني أو على بعض املتمسكني، 
يريدون بذلك إضراره ورده عما هو عليه، فاحليلة يف إبطال هذا الكيد عالجه، وال شك أنه ال عالج له 

 اهللا وكالم رسوله صلى اهللا عليه وسلم، وال جيوز عالجه بإتيان السحرة، إال العالج الرمحاين وهو كالم
حد : (وال بطلبهم أن يفكوا عنه، وال العالج مبثله من السحر، وإذا عرف الساحر فإنه يقام عليه احلد



فال ! فالن مصاب فعليك أن تعاجله: ، فال جيوز إقراره، فكيف يؤتى إليه ويقال)الساحر ضربه بالسيف
ز ذلك، إمنا نعاجله بكالم اهللا وبكالم رسوله صلى اهللا عليه وسلم، وباألدعية النافعة، وباألدوية جيو

ولقد تكلم العلماء على بعض العالجات النافعة، فتكلم على ذلك ابن القيم رمحه اهللا عندما فسر . املباحة
ومن شر :  وأتى على قوله تعاىل، فإنه فسر سوريت املعوذتني،)بدائع الفوائد(سوريت املعوذتني يف كتابه 

 قَدي الْعف فَّاثَاتوأطال الكالم على السحر، وعلى ذكر حقيقته، وعلى ما قيل فيه، مث ]٤:الفلق[الن ،
تكلم عن فك السحر وحلّه عن املسحور وهو املسمى بالنشرة، وذكر اآلثار يف ذلك، فذكر احلديث 

، )هي من عمل الشيطان: عليه وسلم سئل عن النشرة؟ فقالأن النيب صلى اهللا : (الذي روي بلفظ
حلّ بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان، : حل السحر عن املسحور، وهو قسمان: النشرة: وقال

أن الساحر واملسحور كل : ال حيل السحر إال ساحر، وصفته: وعليه حيمل كالم احلسن البصري أنه قال
ب، فأما أن يدعو الشيطان، وإما أن يطيع الشيطان، حىت يبطل عمله عن منهما يتقرب إىل الشيطان مبا حي

املسحور، فهذا حرام، وهذه هي النشرة احملرمة؛ ألن الناشر واملنتشر يتقربان إىل الشيطان مبا حيب، 
وحنوها؛ فهذا ال بأس .. العالج بالقراءة وباألدعية وباألوراد وباآليات: الثاين. فيبطل عمله عن املسحور

به، وهو داخل يف كون القرآن شفاًء كما وصفه اهللا؛ فإن اهللا تعاىل وصف القرآن بأنه شفاء يف قوله 
  وننزلُ: تعاىل

)٤/١٩٣(  

  

، وهلذا إذا قرئ ]٨٢:اإلسراء[من الْقُرآن ما هو شفَاٌء ورحمةٌ للْمؤمنِني وال يزِيد الظَّالمني إِلَّا خسارا 
املصاب جبن أو بسحر، وكان ذلك املصاب عاصياً أو فاسقاً أو متصفاً خبروج عن الطاعة مل تؤثر على 

فيه القراءة حىت يقلع عن معصيته، أو حىت يعلن التوبة وعدم الرجوع، فهنالك يشفى بإذن اهللا تعاىل 
 يؤمنونَ في آذَانِهِم وقْر وهو علَيهِم عمى قُلْ هو للَّذين آمنوا هدى وشفَاٌء والَّذين ال: عمالً ذه اآلية

وننزلُ من الْقُرآن ما هو شفَاٌء ورحمةٌ للْمؤمنِني وال يزِيد الظَّالمني إِلَّا خسارا : ، وقوله]٤٤:فصلت[
 من العالجات، وابن كثري تكلم وقد ذكر ابن القيم وابن كثري أنواعاً. فهذا هو العالج] ٨٢:اإلسراء[

واتبعوا ما تتلُوا الشياطني علَى ملْك : على السحر وأطال عليه يف تفسري قول اهللا تعاىل يف سورة البقرة
.. لَ علَى الْملَكَينِسلَيمانَ وما كَفَر سلَيمانُ ولَكن الشياطني كَفَروا يعلِّمونَ الناس السحر وما أُنزِ

فَيتعلَّمونَ منهما ما يفَرقُونَ بِه بين الْمرِء وزوجِه : إىل آخر اآلية، وتكلم على قوله] ١٠٢:البقرة[
 يكونان -غالباً-أن من السحر ما يسبب البغضاء بني الزوجني، والزوجان : يعين] ١٠٢:البقرة[

له الشيطاين على أن يوقع بينهما الوحشة، وأن يسبب الفرقة بينهما، أو متآلفني، فالساحر يقدر بعم
يعمل عمالً حيجز به الزوج عن امرأته وحيبسها فال يقدر على مجاعها، فذكروا عالجاً وصفه ابن كثري 



ونقله عمن نقله من السلف، وهذا بال شك من األشياء اربة، ذكر أنه يؤخذ سبع ورقات من السدر 
قُلْ يا أَيها : تضرب بني حجرين، مث يصب عليها ماء، ويقرأ فيها سوريت الكافرون واإلخالصاألخضر، ف
  ، واملعوذتني، وآية الكرسي، وآيات]١:اإلخالص[وقُلْ هو اللَّه أَحد ] ١:الكافرون[الْكَافرونَ 

)٤/١٩٤(  

  

فَغلبوا هنالك * بطَلَ ما كَانوا يعملُونَ فَوقَع الْحق و: يف سورة األعراف قوله تعاىل: السحر الثالث
رِيناغوا صانقَلَبوقوله تعاىل يف سورة يونس]١١٩-١١٨:األعراف.. [و ، : بِه ما جِئْتى موسقَالَ م

 ينفِْسدلَ الْممع حلصال ي إِنَّ اللَّه لُهطبيس إِنَّ اللَّه رحال* الس قحيو كَرِه لَوو هاتمبِكَل قالْح لَّه
وأَلْقِ ما في * قُلْنا ال تخف إِنك أَنت اَألعلَى : ، وقوله تعاىل يف سورة طه]٨١-٨٠:يونس[الْمجرِمونَ 

، فيكرر ]٦٩-٦٨:طه[تى يمينِك تلْقَف ما صنعوا إِنما صنعوا كَيد ساحرٍ وال يفْلح الساحر حيثُ أَ
وهناك آيات . املصاب أو احملبوس عن امرأته قراءا، وسيفك ذلك عنه بإذن اهللا إذا توافرت الشروط

ال إله : أخرى غري هذه، ونقل عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أن سبعاً وثالثني آية يف القرآن فيها قول
وه، وأنه ال يضره سحر يف ذلك اليوم إذا قرأها إال اهللا، من قرأها فإنه يحمى من كيد الشياطني وحن

وعلى كل . ليالت القرآن: كورد يف الصباح أو يف املساء، يعين اآليات اليت فيها التهليالت، وتسمى
حال فالقرآن كله شفاء كما وصفه اهللا تعاىل، وإن كان فيه آيات ختص قراءا، وتكون حرزاً للمؤمنني 

ديث النبوية، وقد مجع العلماء متقدميهم ومتأخريهم أدعية من الكتاب ودعاًء، وكذلك أيضاً األحا
وقد . والسنة، وجعلوها كأوراد، وقراءا قبل املرض تكون حفظاً بإذن اهللا، وبعد املرض تكون عالجاً

أصيب بعض اإلخوان واشتكى أنه تصيبه حشرجة وضيق يف صدره؛ حبيث إنه ال يستقر وال ينشرح باله 
الذي مجعه امللك ) الورد املصفى املختار: (ه، فعمد إىل الورد املطبوع املشتهر الذي امسهإذا دخل مرتل

أخذت هذا الورد، وجعلت أقرأه قبل أن أنام، إذا جلست على فراشي : عبد العزيز رمحه اهللا، يقول
  قرأته من أوله إىل آخره، وإذا أصبحت قرأته من أوله إىل آخره يف املصلى، وأنا رافع يدي

)٤/١٩٥(  

  

فما لبثت إال شهراً أو أقل من شهر حىت زالت عين تلك الوحشة، واتسع قليب، : وخمبت قليب، قال
وهذا دليل على أن كتاب اهللا وسنة نبيه واألدعية واألوراد سبب ! وزال عين ما أجد من ذلك الضيق

  .يف الشفاء إذا وقع املرض، وسبب يف احلمية والعصمة واحلماية منه قبل وقوعه
  الكرامات واخلوارق الشيطانية



…  
حزب يكذبون : والناس من أهل العلم فيهم على ثالثة أحزاب: [قال الشارح رمحنا اهللا تعاىل وإياه

بوجود رجال الغيب، ولكن قد عاينهم الناس، وثبت عمن عاينهم أو حدثه الثقات مبا رأوه، وهؤالء إذا 
 ورجعوا إىل القدر، واعتقدوا أن ثَّم يف الباطن وحزب عرفوهم،. رأوهم وتيقنوا وجودهم خضعوا هلم

: وحزب ما أمكنهم أن جيعلوا ولياً خارجاً عن دائرة الرسول، فقالوا! طريقاً إىل اهللا غري طريقة األنبياء
واحلق أن هؤالء من . فهؤالء معظمون للرسول جاهلون بدينه وشرعه. يكون الرسول هو ممداً للطائفتني

وأَنه كَانَ رِجالٌ من : رجال الغيب هم اجلن، ويسمون رجاالً، كما قال تعاىلأتباع الشياطني، وأن 
يشهدون : ، وإال فاإلنس يؤنسون، أي]٦:اجلن[اِإلنسِ يعوذُونَ بِرِجالٍ من الْجِن فَزادوهم رهقًا 

، ومن ظنهم أم من اإلنس ويرون، وإمنا حيتجب اإلنسي أحياناً، ال يكون دائماً حمتجباً عن أبصار اإلنس
عدم الفرقان بني أولياء : وسبب الضالل فيهم، وافتراق هذه األحزاب الثالثة. فمن غلطه وجهله

وهذا كالم باطل، بل الواجب ! الفقراء يسلّم إليهم حاهلم: الشيطان وأولياء الرمحن، ويقول بعض الناس
قها قُبِل، وما خالفها رد، كما قال النيب صلى اهللا عرض أفعاهلم وأحواهلم على الشريعة احملمدية، فما واف

من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه : (، ويف رواية)من عمل عمالً ليس عليه أمرنا فهو رد: (عليه وسلم
، فال طريقة إال طريقة الرسول صلى اهللا عليه وسلم، وال حقيقة إال حقيقته، وال شريعة إال ) فهو رد

   عقيدته، وال يصل أحد من اخللق بعده إىل اهللا وإىل رضوانه وجنته وكرامتهشريعته، وال عقيدة إال

)٤/١٩٦(  

  

إال مبتابعته باطناً وظاهراً، ومن مل يكن له مصدقاً فيما أخرب ملتزماً لطاعته فيما أمر يف األمور الباطنة اليت 
أن يكون ولياً هللا تعاىل، ولو يف القلوب واألعمال الظاهرة اليت على األبدان مل يكن مؤمناً، فضالً عن 

طار يف اهلواء، ومشى على املاء، وأنفق من الغيب، وأخرج الذهب من اخلشب، ولو حصل له من 
اخلوارق ماذا عسى أن حيصل، فإنه ال يكون مع تركه الفعل املأمور وعزل احملظور إال من أهل األحوال 

 سخطه وعذابه، لكن من ليس يكلف من األطفال الشيطانية املبعدة لصاحبها عن اهللا تعاىل، املقربة إىل
واانني قد رفع عنهم القلم، فال يعاقبون، وليس هلم من اإلميان باهللا واإلقرار باطناً وظاهراً ما يكونون 
به من أولياء اهللا املقربني، وحزبه املفلحني، وجنده الغالبني، لكن يدخلون يف اإلسالم تبعاً آلبائهم، كما 

والَّذين آمنوا واتبعتهم ذُريتهم بِإِميان أَلْحقْنا بِهِم ذُريتهم وما أَلَتناهم من عملهِم من شيٍء كُلُّ : قال تعاىل
 نيهر با كَسرِئٍ بِممع تركه ملتابعة الرسول -، فمن اعتقد يف بعض البله أو املولعني ]٢١:الطور[ام

 أنه من أولياء اهللا، ويفضله على متبعي طريقة الرسول -هللا عليه وسلم يف أقواله وأفعاله وأحوالهصلى ا
صلى اهللا عليه وسلم، فهو ضال مبتدع، خمطئ يف اعتقاده، فإن ذاك األبله إما أن يكون شيطاناً زنديقاً، 



ء اهللا املتبعني لرسوله أو أو زوكارياً متحيالً، أو جمنوناً معذوراً، فكيف يفضل على من هو من أوليا
ميكن أن يكون هذا متبعاً يف الباطن، وإن كان تاركاً لالتباع يف الظاهر، فإن هذا : وال يقال! يساوى به؟

قال يونس بن عبد األعلى . خطأ أيضاً، بل الواجب متابعة الرسول صلى اهللا عليه وسلم ظاهراً وباطناً
إذا رأيتم الرجل ميشي على املاء فال تغتروا به :  كان يقولإن صاحبنا الليث: (قلت للشافعي : الصديف 

  قصر الليث رمحه اهللا، بل إذا: حىت تعرضوا أمره على الكتاب والسنة، فقال الشافعي رمحه اهللا

)٤/١٩٧(  

  

وأما ما . رأيتم الرجل ميشي على املاء، ويطري يف اهلواء، فال تغتروا به حىت تعرضوا أمره على الكتاب
اطلعت على أهل اجلنة فرأيت أكثر : (عض الناس عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قاليقوله ب

فهذا ال يصح عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وال ينبغي نسبته إليه؛ فإن اجلنة إمنا ) أهلها البله
به ورسله واليوم خلقت ألويل األلباب الذين أرشدم عقوهلم وألبام إىل اإلميان باهللا ومالئكته وكت

اآلخر، وقد ذكر اهللا أهل اجلنة بأوصافهم يف كتابه، فلم يذكر يف أوصافهم البلَه الذي هو ضعف العقل، 
هذا ]. البله: ، ومل يقل)اطلعت يف اجلنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء: (وإمنا قال النيب صلى اهللا عليه وسلم

ث، وهم ممن ينصبون أنفسهم هلذا األمر، وال شك الكالم حول هؤالء الذين يسمون أنفسهم أهل الغو
أن الغوث إمنا هو من اهللا تعاىل، فمعلوم أن الغوث الذي هو إزالة الشدة وتفريج الكربات من اهللا، وأما 
اإلنسان فال يقدر أن يزيل شدة، وال أن يفرج كرباً، وال أن يسد حاجة إنسان بدون أمر وإعانة من اهللا 

إن هؤالء الذين وصلوا إىل هذه احلالة تفوقوا على األنبياء، وأن اهللا : من يقولتعاىل، فذكر أن هناك 
ميدهم بعطاء من عنده، ويفتح عليهم، ويرتل عليهم مالئكته أو يرتل عليهم وحيه بواسطة أو بغري 
. واسطة، وأم قد استغنوا عن الوحي وعن شرائع األنبياء، وهذه مقالة بعض العوام أو من يقلدهم

أن هذا كفر، وال جيوز ألحد أن يستغين عن الشريعة اإلسالمية مهما كانت حالته، بل : واب عليهاواجل
الشريعة احملمدية هي خامتة الشرائع، والنيب حممد صلى اهللا عليه وسلم آخر األنبياء، وال يسع أحد 

ريعة النيب صلى اخلروج عن شريعته، ومن نواقض اإلسالم أن يعتقد أحد أن إنساناً يسعه اخلروج عن ش
مث هناك طائفة اعتقدت أن هؤالء الذين ! اهللا عليه وسلم، كما وسع اخلضر اخلروج عن شريعة موسى

يسمون أهل الغوث أو حنوهم كذبة، وأنه ليس هناك ما يسمى بغوث أو ما يسمى بفتح أو إهلام أو حنو 
  ذلك، وقد تقدم يف كرامات

)٤/١٩٨(  

  



 بعض أوليائه وينطقهم بكلمات هي حكمة، أو يكون فيها شيء مما يسمى أن اهللا قد يفتح على: األولياء
  . ......خبرق العادة، ويكون ذلك كرامة هلم، فال جيوز إنكار ذلك

  أنواع اخلوارق
…  

هو الذي جيري على أيدي الرسل واألنبياء، وهذه تسمى : النوع األول: خوارق العادة ثالثة أنواع
جيري على أيدي : النوع الثاين. بشر أن يأيت مبثل معجزات األنبياءمعجزات، وال يستطيع أحد من ال

الصاحلني من عباد اهللا، وهذه تسمى كرامات، بأن يفتح اهللا عليهم ويلهمهم، أو يعطيهم كرامات 
. ظاهرها أا تعجز البشر، ولكنها فتح من اهللا ومنة منه؛ لتقوية اإلميان، أو إلمدادهم، أو لغري ذلك

ما جيري على أيدي السحرة واملشعوذين والكهنة وحنوهم، وقد ذكرنا أن هذا يسمى : ثالنوع الثال
باألحوال الشيطانية، وأن الشيطان قد يالبس بعض الناس، ويظهر منه أفعال قد يتعجب منها، كما 

 حيدث أناس بأفعاهلم وبعجائب أمورهم، حىت ذُكر أن أحدهم ملا البسه شيطانه أتى إىل نار موقدة وفيها
مجر أمثال احلجارة، وجعل يأخذ اجلمر بيده ويأكلها، ويسمع هلا حس إذا دخلت يف ريقه وانطفأت به، 

كانت النار تتقّد لكثرة مجرها، فانطفأت من كثرة ما أكل، : مث يبتلعها، حىت ابتلع اجلمر كله، ويقولون
: تأثر بالنار، قال تعاىلوال شك أن هذا من الشيطان الذي البسه، والشيطان خملوق من النار، وال ي

، فال ينكر أن جتري مثل هذه األشياء على أيدي ]٢٧:احلجر[والْجانَّ خلَقْناه من قَبلُ من نارِ السمومِ 
كذلك أيضاً ال شك أن هؤالء الذين يسمون أنفسهم أو يسميهم بعض . هؤالء املشعوذين ومن أشبههم

كونه إال سلوك الطريق النبوية، وليس ألحد أن خيالف الشريعة، الناس أهل الغوث، ليس هلم طريق يسل
بل األمة مكلفة باتباع هذه الشريعة مهما كانت، ولو خالفت األهواء، ولو صعبت يف بعض األحوال؛ 
إذ ال جيوز ألحد اخلروج عن العقيدة قيد أمنلة، بل يتقيد ا، واهللا تعاىل سد الطرق إال طريق النيب حممد 

   عليه وسلم، وكلف األمة باتباعهصلى اهللا

)٤/١٩٩(  

  

ومن : وبتقليده مهما كانت األحوال، وجعل طاعته سبباً للسعادة، ومعصيته سبباً للشقاوة؛ قال تعاىل
 حدوده ومن يعصِ اللَّه ورسولَه ويتعد: ، وقال]٧١:األحزاب[يطعِ اللَّه ورسولَه فَقَد فَاز فَوزا عظيما 
 هِنيم ذَابع لَها ويها فدالا خارن لْهخد١٤:النساء[ي.[  

  ال يصدق أصحاب خوارق العادات حىت يعرضوا على الكتاب والسنة
…  

ذكر العلماء رمحهم اهللا أن ما يقوله هؤالء الذين يسمون أنفسهم أهل الغوث من تسويل الشيطان غالباً، 



وذكر املؤلف . ينخدع م من ينخدع، فال بد أن نعرض أمرهم على الكتاب والسنةوأنه يالبسهم حىت 
إذا رأيت صاحب هوى : كالم الليث بن سعد، وهو عامل مصر رمحه اهللا، فنقل إىل الشافعي أنه يقول

قصر الليث : ميشي على املاء فال تغتر به حىت تعرض أمره على الكتاب والسنة، والشافعي رمحه اهللا يقول
.  بل إذا رأيته يطري يف اهلواء فال تغتر به حىت تعرض أمره على الكتاب والسنة؛ وذلك ألنه يشاهد،

ونقل أيضاً متقدمون ومتأخرون أن السحرة وحنوهم قد يرفعون بعض الناس حىت خييل للناس أنه بني 
ن أن ميسكه يطري يف اهلواء بدو! سبحان اهللا: السماء واألرض، فيتحرك ويضطرب ويتكلم، فيقولون

وذكر شيخ اإلسالم يف كتاب !! شيء، وليس هناك شيء يرفعه، وال يدرون أن الشياطني هي اليت محلته
أن الشياطني أو اجلن حتمل بعض أوليائها من مكان بعيد ) الفرقان بني أولياء الرمحن وأولياء الشيطان(

قف معهم، وجيلس معهم ساعة أو مسرية شهر أو أشهر على الرواحل، وأنه يصل إىل الناس يف عرفة، وي
رأيت فالناً وفالناً، : ساعات، مث يردونه إىل مكانه يف يومه أو يف ليلته، وأنه حيدث الناس، ويقول

وسلمت على فالن، وقابلت فالناً وهو راكب يف كذا وكذا، وحدث كذا وكذا، إذا قدم احلجاج 
معنا يف عرفة، ولكن ما رأيناه يف غري صحيح، هذا شيء وقع، وقد رأينا فالن حج : سألوهم، فقالوا

  إن اجلن محلته،: يقول! عرفة، ويتكلمون مبا يطابق ما قال، فكيف حصل هذا؟

)٤/٢٠٠(  

  

وأَنا لَمسنا : (والشياطني هلا قدرة على الطريان خلفتها، فإذا كانت تصل إىل السماء كما قال اهللا عنهم
!! قيل وتوصله إىل مكان تقدر عليه إىل حيث تشاء مث ترده؟فكيف ال حتمل هذا الشيء الث) السماَء

فكيف نقول يف هؤالء؟ نعرض . ولكن ال ختدمه إال إذا كان من أوليائها املوالني هلا، واملتقربني إليها
  .أمرهم كما قال الشافعي والليث على الكتاب والسنة

  حقيقة من يسمون بالبله
…  

انون : سمون بالبله، وقد يسمون باانني، وكان يقال ألحدهماشتهر أناس يف الزمان األول كانوا ي
إم ممن رفع عنهم القلم، وسقطت عنهم : فالن، وانون فالن، مث ينقلون عنهم أفعاالً ويقولون

أن أكثر أهل اجلنة : (ليس األمر كذلك، واحلديث الذي يتناقلونه وفيه: فنقول. وأشباه ذلك.. التكاليف
، بل اهللا تعاىل ذكر أن أكثر أهل اجلنة على لسان نبيه هم العاملون، وهم أولو األلباب، ال يصح) البله

 وال يذكر البله، وال ناقصي العقول وال -أهل العقول: يعين-واهللا تعاىل يذكر دائماً أويل األلباب 
فقد العقل، اانني وحنوهم؛ بل هؤالء أقل أحواهلم أن تسقط عنهم التكاليف، وال يكلف أحدهم إذا 

، فاألبله ) انون حىت يفيق-وذكر منهم-رفع القلم عن ثالثة : (كما قال النيب صلى اهللا عليه وسلم



بل هم إذا دخلوا اجلنة فإم يعاملون ! ضعيف العقل، قريب من انون، فكيف يكونون أكثر أهل اجلنة؟
وبكل حال فهؤالء الذين . همهم وعقلهمعلى أم ممن أثيبوا ألجل أم مل يستطيعوا أن يعملوا لقلة ف

يسمون بالبله، قد اخندع م خلق كثري من املتقدمني واملتأخرين؛ بل وإىل زماننا، كما ذكر لنا أن هناك 
من املتأخرين يف مصر ويف سوريا ويف كثري من البالد اإلفريقية من يعظمون هؤالء الضعفاء، ويدعون 

وأم .. التكاليف، وأم ممن يأخذون الوحي بدون واسطة األنبياء أم أولياء، وأم ممن سقطت عنهم 
إن من كرامام أن أحدهم إذا مات فإن املالئكة حتمله على النعش، والذين حيملونه : ويقولون! وأم.. 

  فوق متوم ال حيسون

)٤/٢٠١(  

  

أراد أولياؤه أن يومهوا العامة أن إنه ملا مات واحد من أولئك اانني : بثقله، فيخيل إليهم هذا، حىت قيل
: هذا ممن محلته املالئكة، فصاروا يسرعون به سرعة زائدة، مع أم حيسون بثقله، ولكن كأم يقولون

 أننا حنمله، وكأننا ال حنمل شيئاً؛ فاملالئكة حتمله فوقنا، وحنن ال حنس به، فنحن -أيها العامة-انظروا 
وكل هذا ألجل إيهام هؤالء العامة أنه من األولياء، ! ا مل حنمل شيئاًاآلن نسعى سعياً شديداً حىت كأنن

قال انون : واملتقدمون ترمجوا هلؤالء فيقولون. حىت يغلوا فيه، مع أنه جمنون مل يعرف إال بكالم ساقط
وهذه أمساء موجودة يف كتب التراجم اليت تتكلم عن كرامات األولياء ! سحنون، قال انون لول

وكذلك أيضاً يذكرون أم يف بعض البالد من ! وهم، ومع ذلك يعتدون بكالمه وهم يسمونه جمنوناًوحن
وهذا كان حىت يف ! هذا ممن سقط عنه التكليف: جهلهم أو بلههم أن أحدهم ميشي عرياناً، فيقولون

دته البائية ، ففي قصي)سبل السالم(الزمن املتوسط يف عهد اإلمام حممد بن إمساعيل الصنعاين صاحب 
كقوم عراة يف ذرى مصر ما على عورة منهم هناك ثياب يعدوم يف مصرهم من خيارهم : يقول فيها

هؤالء هم : دعاؤهم فيما يرون جماب مع أم ميشون عراة ليس على عورام ثياب، ومع ذلك يقولون
ال شك أن هذا :  ونقولاانني الذين سقطت عنهم التكاليف، وهؤالء هم البله الذين ال حرج عليهم،

ال يغتر مبثل هؤالء؛ بل يرد أمر اجلميع إىل كتاب اهللا وإىل سنة : فعلى كل حال. من تالعب الشيطان م
  . ......نبيه صلى اهللا عليه وسلم، فما وافق ذلك فهو الصواب

  ]٩٧[شرح العقيدة الطحاوية 
الء الصاحلني، وقد رد عليهم أهل من ضالل بعض الصوفية تفضيلهم وتعظيمهم للمجانني على العق

  .العلم هذا االعتقاد الفاسد اخلاطئ
  جممل الكالم يف تعظيم الصوفية ملن يسموم البله

…  



)٤/٢٠٢(  

  

حنمد اهللا أن جعلنا مسلمني، حنمد اهللا على النعمة ذا الدين، حنمد اهللا أن جعلنا من أتباع خري املرسلني، 
برية ونعمة عظيمة، أن هداكم اهللا، وأقبل بقلوبكم، ومن عليكم  أا منة ك-أيها اإلخوة-ال شك 

مبعرفته، ومبعرفة دينه، ومبعرفة نبيه، ووفقكم للقبول ولالتباع، فقد رأيتم وقد مسعتم الفئام واألعداد 
 ولكنهم الكبرية الكثرية الذين أُتوا علوماً، ومل يؤتوا فهوماً، أوتوا أذهاناً وقلوباً ومل يؤتوا زكاًء؛ أذكياء

ليسوا أزكياء، من اهللا عليهم بالسمع والبصر والفؤاد، ولكن مل تغن عنهم أمساعهم وال أبصارهم وال 
وما أكثر املنحرفني الذين رأوا احلق فحادوا عنه إما عن عمد وإما عن خطأ، وما أكثر . أفئدم من شيء

أقبل بقلبه فتلك نعمة عظيمة عليه أن فإذا وفق اهللا العبد ومن عليه و! الضالني املنكرين وهم يعلمون
يعرف قدرها، وعليه أن يشكر ربه عليها، وحنن إذا قرأنا ومسعنا ما مير علينا يف هذه الكتب ويف هذه 

هؤالء من أهل العقول، ومن أهل األفهام، ومن أهل الذكاء ومع ذلك ! األخبار نرى العجب العجاب
وحنن نسمع وتسمعون أخباراً ! ه، ويرتكبون سبل الضاللويتركون احلق وهم يرون! يتركون احلق جانباً

يف القريب والبعيد عن فئام من الناس قد كان آباؤهم على جهل؛ ولكن هم قد زال عنهم اجلهل، كان 
آباؤهم على ضالل، ولكن هم أبصروا اهلدى وعرفوه، ومع ذلك تشبثوا بسنن اآلباء واألجداد 

-٦٩:الصافات[فَهم علَى آثَارِهم يهرعونَ * م أَلْفَوا آباَءهم ضالِّني إِنه: وصدق اهللا القائل! وبعادام
مر بنا يف الدرس املاضي أن يف الزمان القدمي بل ويف هذه األزمنة من يعظمون البله، ورووا فيهم ]. ٧٠

، وهذا احلديث مل !)لهدخلت اجلنة فرأيت أكثر أهلها الب: (حديثاً عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال
ضعيف : يثبت؛ فهو حديث ضعيف، ولو نشروه، ولو اشتهر يف مؤلفام، فإنه ال حقيقة له، واألبله هو

  العقل، وأقل أحواله أن يكون جمنوناً ساقطة عنه التكاليف، فأما كوم يرفعون

)٤/٢٠٣(  

  

وحنن نعرف أيضاً أن النيب . لكذبفوق األبرار وفوق املقربني ويكونون أكثر أهل اجلنة فإن هذا من ا
صلى اهللا عليه وسلم قد أخرب أن أكثر من يدخل اجلنة هم الضعفاء والفقراء واملساكني الذين ليس هلم 

أموال تشغلهم، وال جتارات حياسبون عليها فيتأخرون، ولكن أهل األموال يتأخرون يف احلساب؛ ولذلك 
 فأما أن يكون -للحساب:  يعين-أهل احلقوق حمبوسون: يعين) وأهل اجلد حمبوسون: (جاء يف احلديث

البله الذين هم ضعفاء العقول أكثر أهل اجلنة فليس بصحيح، مث ملا فشا هذا األمر عند كثري من اجلهلة 
تشبثوا وتعلقوا ؤالء ضعفاء العقول، وصاروا يرفعون من شأم، ويعتقدون أن قوهلم ترتيل من اهللا، 

سماء، وأم معصومون، وأن أقواهلم متبعة، وأم صفوة اهللا من خلقه، فصاروا وأن أفعاهلم وحي من ال



! يتبعوم، ويطيعون إشارام وحكايام، ولو كانت خمالفة للشرع، ولو كانت خمالفة للعقول السليمة
تبع وهذا بال شك من االحنراف العقدي، ومن املخالفة للكتاب وللسنة؛ وذلك ألن اهللا تعاىل أمرنا بأن ن
النيب صلى اهللا عليه وسلم، ونقتدي بسنته وسريته، ونقتفي كتاب ربنا وسرية نبينا، ونتمسك بذلك، 

ونلقي ما عدا ذلك خلف الظهور مهما كان القائل، ومهما كان املخالف، فكل ما خالف شرع اهللا تعاىل 
، )ليس عليه أمرنا فهو ردمن عمل عمالً : (فال يلتفت إليه، وقد مر بنا قول النيب صلى اهللا عليه وسلم

فطرق املتصوفة، وكذلك املالحدة، ). من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد: (ويف رواية
واالحتاديون، وكذلك الطرقية وحنوهم من الصوفية الذين من مجلة بدعهم تصفيقهم ورقصهم ونشيدهم 

كذلك أيضاً من . اهللا ا من سلطانوهلوهم ولعبهم وغري ذلك من البدع اليت اختذوها ديناً وما أنزل 
املعلوم أم قد يالبسهم الشيطان، وقد جيري على أيديهم شعوذةً وأشياء تكون غريبة ميوهون ا على 
العوام، ويومهون من رآهم بأم على حق، وأم يستطيعون أن يفعلوا أشياء ختالف عادات الناس، فال 

  اجرم أنه ال جيوز أن يغتر م، وقد مر بن

)٤/٢٠٤(  

  

لو رأيت صاحب هوى ميشي على املاء فال تغتر به حىت : األثر املنقول عن الليث رمحه اهللا أنه كان يقول
بل لو رأيت صاحب هوى ! قصر الليث : فالشافعي رمحه اهللا يقول. تعرض أمره على الكتاب والسنة

هؤالء املشعوذون وحنوهم لو طاروا يف ف. يطري يف اهلواء فال تغتر به حىت تعرض أمره على الكتاب والسنة
ال نغتر م : اهلواء، ولو مشوا على املاء، ولو أخرجوا الذهب من اخلشب، ولو قلبوا احلجر ذهباً فنقول

 حىت نعرض أمرهم على كتاب ربنا وسنة نبينا، فهما امليزان -بل نعتقد أن ذلك شعوذة وعمل شيطاين-
، فالرد ]٥٩:النساء[نْ تنازعتم في شيٍء فَردوه إِلَى اللَّه والرسولِ فَإِ: الذي يرجع إليه، كما قال تعاىل

إىل سنته بعد موته، فما وافقهما فهو الصواب، وإال فهو مردود : الرد إىل كتابه، وإىل الرسول: إىل اهللا
 ارتقت قلوم، وقد على من جاء به، وأما هؤالء الذين يسري خلفهم هؤالء الضعفاء، ويعتقدون أم قد

تقربت إىل را، وقد سقطت عنهم التكاليف، وقد وصلوا إىل حظرية القرب، وقد أطلعهم اهللا على 
اللوح احملفوظ، وقد صار هلم متكن كما يزعمون أن يأخذوا من املعدن الذي تأخذ منه املالئكة ما توحيه 

؛ بل مرجعنا هو شرع اهللا ودينه، وقد إىل الرسل وحنو ذلك من اخلرافات، فمثل هذه ال يلتفت إليها
وال شك . ذكرنا أن هذه األمور فاشية منذُ أزمنة، وأن هلم حكايات ينقلوا، ومع ذلك يستشهدون ا

أن هناك من يسمون باانني وليسوا جمانني، ولكن ملا رآهم عوام الناس قد زهدوا يف الدنيا واشتغلوا 
نهم يف احلقيقة حكماء، وأما بعض املتأخرين الذين نقلت عنهم ولك! باألعمال الصاحلة مسوهم جمانني

أقوال شنيعة فإم ولو كانوا عقالء فهم أقل حالة من اانني، وهم من البله والسفهاء وضعفاء العقول، 



. فاملرجع يف ذلك إىل ما يقوله علماء الشريعة، وعلماء امللة الذين هم أعرف باهللا ومبا جاء عن اهللا تعاىل
......  

  أحوال الطائفة املالمية والرد عليهم
…  

)٤/٢٠٥(  

  

حنن : والطائفة املالمية، وهم الذين يفعلون ما يالمون عليه، ويقولون: [قال الشارح رمحه اهللا تعاىل
. والصراط املستقيم بني ذلك! ردوا باطلهم بباطل آخر! متبعون يف الباطن، ويقصدون إخفاء املرائني

وليس لإلنسان أن يستدعي ما ! عند مساع األنغام احلسنة، مبتدعون ضالونوكذلك الذين يصعقون 
ومل يكن يف الصحابة والتابعني من يفعل ذلك، ولو عند مساع القرآن، بل كانوا ! يكون سبب زوال عقله
 زادتهم إِميانا وعلَى ربهِم إِذَا ذُكر اللَّه وجِلَت قُلُوبهم وإِذَا تليت علَيهِم آياته: كما وصفهم اهللا تعاىل

اللَّه نزلَ أَحسن الْحديث كتابا متشابِها مثَانِي تقْشعر منه : ، وكما قال اهللا تعاىل]٢:األنفال[يتوكَّلُونَ 
مهقُلُوبو مهلُودج نيلت ثُم مهبنَ روشخي ينالَّذ لُوداُء جشي نم ي بِهدهي ى اللَّهده كذَل كْرِ اللَّهإِلَى ذ 

 اده نم ا لَهفَم لِ اللَّهلضي نمانني فأولئك ]٢٣:الزمر[ووأما الذين ذكرهم العلماء خبري من عقالء ا ،
ن الصحو تكلموا أنه إذا حصل يف جنوم نوع م: ومن عالمة هؤالء. كان فيهم خري، مث زالت عقوهلم

مبا كان يف قلوم من اإلميان، ويهذون بذلك يف حال زوال عقلهم، خبالف غريهم ممن تكلم إذا حصل 
هلم نوع إفاقة بالكفر والشرك، ويهذون بذلك يف حال زوال عقلهم، ومن كان قبل جنونه كافراً أو 

من جن من املؤمنني املتقني، فاسقاً مل يكن حدوث جنونه مزيالً ملا ثبت من كفره أو فسقه، وكذلك 
وزوال العقل جبنون أو غريه، سواء مسي صاحبه موهلاً أو متوهلاً، ال . يكون حمشوراً مع املؤمنني املتقني

يوجب مزيد حال، بل حال صاحبه من اإلميان والتقوى يبقى على ما كان عليه من خري وشر، ال أنه 
اخلري، كما أنه مينع عقوبته على الشر، وال ميحو عنه ما يزيده أو ينقصه، ولكن جنونه حيرمه الزيادة من 

  وما حيصل لبعضهم عند مساع األنغام املطربة من. كان عليه قبله

)٤/٢٠٦(  

  

اهلذيان والتكلم ببعض اللغات املخالفة للسان املعروف منه فذلك شيطان يتكلم على لسانه، كما يتكلم 
وكيف يكون زوال العقل سبباً أو شرطاً أو ! يطانيةعلى لسان املصروع، وذلك كله من األحوال الش

هم معشر حلوا النظام : حىت قال قائلهم! ؟-كما يظنه كثري من أهل الضالل-تقرباً إىل والية اهللا 



وخرقوا الـ سياج فال فرض لديهم وال نفل جمانني إال أن سر جنوم عزيز على أبوابه يسجد العقل 
 للجنون سراً يسجد العقل على بابه؛ ملا رآه من بعض اانني من وهذا كالم ضال، بل كافر، يظن أن

نوع مكاشفة، أو تصرف عجيب خارق للعادة، ويكون ذلك بسبب ما اقترن به من الشياطني، كما 
ومن اعتقد !! يكون للسحرة والكهان، فيظن هذا الضال أن كل من كاشفه أو خرق عادة كان ولياً هللا

تنزلُ علَى كُلِّ أَفَّاك أَثيمٍ * هلْ أُنبئُكُم علَى من تنزلُ الشياطني : اىلهذا فهو كافر، فقد قال تع
  ]. ......، فكل من ترتل عليه الشياطني ال بد أن يكون عنده كذب وفجور]٢٢٢-٢٢١:الشعراء[

  نعمة العقل
…  

)٤/٢٠٧(  

  

انه من على هذا النوع اإلنساين بأن ميزه ذا ال شك أن العقول نعمة من اهللا على اإلنسان، وأنه سبح
الفهم، وهذا اإلدراك، وهذا العقل الذي كلّفه ألجله، فاهللا تعاىل ما كلف البهائم والدواب والوحوش 

فالنوع اإلنساين ميزه اهللا ذا العقل؛ حبيث إنه يفهم . واحلشرات ويمة األنعام؛ ألا ليس هلا عقول
يعرف ما يقال له، ويتفكر فيمن خلقه، وفيما بني يديه وما خلفه، وجعل اهللا اخلطاب ويرد اجلواب، و

هذا العقل ينمو شيئاً فشيئاً، وجعله أكرب منة، وجعل الذين يتفكرون ويتدبرون هم أهل العقول، وكثرياً 
إِنَّ في :  العقالء، ويقولال ينتفع ا إال: يعين] ٤:الرعد[إِنَّ في ذَلك لَآيات لقَومٍ يعقلُونَ : ما يقول

يتفكرون بعقوهلم، وكثرياً ما يأمر اهللا بالتفكر يف املخلوقات : أي] ٣:الرعد[ذَلك لَآيات لقَومٍ يتفَكَّرونَ 
أَفَلَم : له، وقو]١٠٩:يوسف[أَفَلَم يِسريوا في اَألرضِ فَينظُروا كَيف كَانَ عاقبةُ الَّذين من قَبلهِم : كقوله

: نظر عربة، وقوله: يعين] ٦:ق[أَفَلَم ينظُروا إِلَى السماِء فَوقَهم : ، وقوله]٦٨:املؤمنون[يدبروا الْقَولَ 
، والتفكر ال يكون إال بالعقول، فإذا ]١٨٥:األعراف[أَولَم ينظُروا في ملَكُوت السموات واَألرضِ 

قل هو ميزة اإلنسان، وإذا فقد العقل فقد خصيصته، وفقد ميزته وفضيلته، والتحق عرف ذلك فإن الع
أا تتبع مصاحلها، : بالبهائم؛ بل قد يكون أشر حالة من البهائم؛ فإن البهائم معها عقول معيشية، مبعىن

من سلب وأما . وتطلب أسباب جناا، وتعرف ما يالئمها وما يناسبها من املآكل ومن املشارب وحنوها
عقله، فإنه ال مييز بني التمر واجلمر، وال مييز بني التراب واملاء، وال مييز بني الطعام الذي فيه سم والذي 

وذلك ألنه فقد ميزته اليت متيز ا، فأصبح بذلك أقل حالة من البهائم، وإذا كان كذلك فإنا ! فيه دسم
  اهللا بأن أذهبعاقبهم : إن الذين فقدوا عقوهلم يف الدنيا يعين: نقول

)٤/٢٠٨(  

  



عقوهلم، أو ولدوا وهم جمانني، أو حصل هلم مرض ذهبت فيه عقوهلم، ما هي حالتهم؟ هل يكونون 
أم معذورون يرفع عنهم : ليسوا أفضل، وإمنا أقل حاالم: أفضل من العقالء عند اهللا؟ اجلواب

له؛ وكذلك ال يجلد لو زىن، وال يقطع التكليف، فال يعاقبون، وال يقتل أحدهم إذا قتل؛ ألنه ال عمد 
يقيده عن أن يتقدم إىل ما فيه مضرة، : لو سرق؛ وذلك لفقد العقل؛ ألن العقل يعقل صاحبه، يعين

  .وهؤالء ليس عندهم ما يعقلهم وال ما يقيدهم
  كتابة احلسنات للمجانني

…  

)٤/٢٠٩(  

  

 تكتب عليهم سيئات، ولكن تسقط ال تكتب هلم حسنات، وال: هل تكتب للمجانني حسنات؟ اجلواب
عنهم التكاليف، وثوام يف اآلخرة على ما يشاء ربنا، فيمكن أن يلحقوا بأهل الفترات الذين مل تبلغهم 
: الدعوة يف أطراف البالد، أو الذين مل يدركوا رسالً قبلهم، ومل يأم رسل يف زمان الفترة، فإم يقولون

أرأيتم إذا : فيقول اهللا تعاىل! وما بلغتنا دعوة الرسل، فكيف تعذبنا؟ما جاءنا بشري وال نذير، ! يا رب
ادخلوا هذه النار، فمن : وما لنا ال نطيعك؟ فتمثل هلم نار تشتعل، فيقول: أمرتكم أتطيعوين؟ فيقولون

 هذا وأنا الذي: دخلها كانت عليه برداً وسالماً، وصار من أهل اجلنة، ومن امتنع أن يدخلها قال اهللا له
فعلم اهللا يف هؤالء أم ممن حقت عليهم كلمة ! أمرتك، فعصيت أمري، فكيف لو جاءتك رسلي؟

العذاب، فاانني الذين ولدوا جمانني، أو أصام اجلنون بعد الوالدة وقبل التكليف، وبقوا على ذلك، 
 إن هلم مكانة عند إم مقربون، أو: أما أن يقال. فهؤالء يلحقون بأهل الفترات، وميتحنون يف اآلخرة

فإن هذا كذب؛ بل هم أقل حالة ! اهللا، أو إم من أهل الزلفى، أو إم ممن وصلوا إىل حظرية القدس
بكثري من العقالء، وال شك أم عادةً إذا أصاب أحدهم اجلنون يف أثناء حياته، فإن كان قبل إصابة 

 ومن أهل اجلرائم الذين يسكرون، اجلنون من أهل الفسوق، ومن أهل املعاصي، ومن أهل الذنوب،
ويقتلون، ويسرقون، ويهجرون، فإنه إذا جن يصري هذيانه فيما كان يفعله من قبل، فتراه يتكلم بأفعاله 
الشنيعة من فعل الفواحش واملنكرات وحنوها، وإذا ارتاح يف وقت من األوقات ورجع إليه عقله يف حني 

والشيخ ال يترك أخالقه حىت يوارى يف ثرى رمسه إذا :  الشاعرمن األحيان فإنه يعود إىل غيه، كما قال
ارعوى عاد إىل قوله كدب عاد إىل نكسه أما إذا كان قبل اجلنون من أهل اإلميان واألعمال الصاحلة، 

 إذا أصيب باجلنون مث بقي على جنونه أصبح معذوراً، وال تزيد -واحلال هذه-وأهل التقوى؛ فإنه 
  ونه؛ بلحسناته يف حالة جن

)٤/٢١٠(  



  

يرفع عنه التكليف، وعادة أنه يهذو مبا كان يعمله، فيتكلم يف احلسنات، ويتكلم يف القربات، وما أشبه 
: ذلك، وهذا يف انون الذي فقد العقل فقداً كلياً، وإذا عرفنا أن هذا اجلنون نقص حقيقي فإننا نقول

: ملاذا حرم شرب املسكرات؟ اجلواب: قله، فنقولال جيوز لإلنسان أن يتعاطى األسباب اليت تذهب ع
فالشيء الذي يزيل عقل اإلنسان ويلحقه بالبهائم ينبغي . ألن املسكر يزيل هذا العقل، ولو إزالة مؤقتة

مباعدته وحماربته، فهؤالء الذين يتعاطون أشياء تزيل عقوهلم عمداً سواًء كان ذلك الشيء من احملرمات 
إم هم السفهاء، وال يرضى عاقل فعل السفهاء، وال يرضى : و من غريها نقولكاإلسكار وما أشبهه، أ

  .أن يتعاطى شيئاً يذهب عليه عقله
  الرد على أصحاب الفناء

…  

)٤/٢١١(  

  

بعض املتصوفة كانوا جيتمعون يف أماكنهم مث يغلب عليهم شيء يسمونه الفناء؛ وذلك إما بسماع 
 يرقصونه إىل أن يصلوا إىل الفناء، وإما بتفكري يفكرونه يف يسمعونه من وعاظهم وحنوه، وإما برقص

فهذا الفناء !! أشياء إىل أن يغلب عليهم هذا الوصف الذي يسمونه الفناء؛ حبيث ال يشعرون مبن حوهلم
مل حيصل، ومل حيصل للتابعني هلم بإحسان، ومل حيصل ألئمة الدين، وإمنا : اجلواب! هل حصل للصحابة؟

إن أحدهم يتصل : ملتصوفة الغالة الذين يزعمون أن سببه هو هذا التواجد، ويقولونوجد يف هؤالء ا
يفىن من مل يكن، ويبقى من مل يزل، يفىن : قلبه بربه، وأنه يفىن عن نفسه، وال يشعر حبالته، ويقولون

سان، أنه يفىن بنفسه يف ربه، ويفىن من مل يكن هو اإلن: نفسه، أي: مبوجوده عن وجوده، موجوده يعين
ويبقى من مل يزل، ويتصل روحه باملأل األعلى، هذا معىن الفناء، وهو بدعة من بدع املتصوفة، ومع ذلك 

فإم يعدونه رقياً، ويتمدحون به، ويزعمون أنه درجة رفيعة، وأنه درجة متمكنة ال يصل إليها إال 
أو مواعظ أو كلمات أو كذلك أيضاً من أحوال املتصوفة، أن أحدهم إذا تليت عليه آيات ! اخلواص

حنوها يصعق، ويزعم أن ذلك مما ال يطيق الصرب عليه، وهذا الصعق مل يؤثر عن الصحابة، وال عن أئمة 
الدين، بل كانوا كما ذكر اهللا تعاىل عنهم أم يزيدهم القرآن خشوعاً، وخيضعون له ويسجدون، قال 

إِذَا يتلَى علَيهِم يخرونَ : ، وقال]٥٨:مرمي[ خروا سجدا وبكيا إِذَا تتلَى علَيهِم آيات الرحمنِ: عز وجل
ختشع : أي] ٢٣:الزمر[تلني جلُودهم وقُلُوبهم إِلَى ذكْرِ اللَّه : ، وقال]١٠٧:اإلسراء[لَألذْقَان سجدا 

، وهذا هو النص احلقيقي للمؤمنني، فأما أن قلوم، وتزيدهم اآليات إمياناً، هذه هي أوصاف أولياء اهللا



يصل إىل أنه يصعق أحدهم أو يغمى عليه، فهذا أقل أحواله أن يكون معذوراً، وأن يكون الذي غلبه هو 
  شدة التواجد، فال شك أن هذا ليس: شدة اخلوف، أو على ما يقول الصوفية

)٤/٢١٢(  

  

وأما ما ذكر عن أحوال هؤالء الذين . تدى مأشرف حاالً من حال الصحابة واألئمة املهتدى واملق
إىل آخره، فإن ذلك بال شك كفر وضالل، .. ذكرهم هذا الشاعر، وأن العقول تسجد على أبوام 

فاملسلم يتقيد بأوامر . ال تسجدوا إال هللا، وهذا التواجد الذي حيصل هلم كله خطأ ال أصل له: فنقول
ل هلا، وأما من يسمون باملالمية الذين ذكرهم، وأم الذين الشرع، ويبتعد عن األشياء اليت ال أص

أن : يفعلون األشياء اليت يالمون عليها، ويتعمدون ذلك؛ فهؤالء من املنحرفني؛ واللوم يف األصل هو
: يفعل اإلنسان شيئاً ال حيسن حبيث يالم عليه، وقد ذم اهللا تعاىل ذلك، ففي قوله تعاىل يف قصة فرعون

فَأَخذْناه * فَتولَّى بِركْنِه وقَالَ ساحر أَو مجنونٌ * إِذْ أَرسلْناه إِلَى فرعونَ بِسلْطَان مبِنيٍ وفي موسى 
 يملم وهو مي الْيف ماهذْنبفَن هودنجمستحق للوم : آمث مبا يالم عليه، يعين: أي] ٤٠-٣٨:الذاريات[و

إم يفعلون هذه األشياء، حىت إم يتعمدون أن يالموا : مث هؤالء يقولون.  بهالذي سبب أنه عذب
  .عليها، وليس يف ذلك أصل من دين اهللا، فال يغتر مبثل هذه الطرق اليت ال أصل هلا يف شريعة اهللا

  كل تعبد خالف الشرع مردود على صاحبه
…  

)٤/٢١٣(  

  

دون بالرياضات واخللوات، ويتركون اجلمع واجلماعات، وأما الذين يتعب: [قال الشارح رمحه اهللا تعاىل
فهم الذين ضل سعيهم يف احلياة الدنيا، وهم حيسبون أم حيسنون صنعاً، قد طبع اهللا على قلوم، كما 

من ترك ثالث مجع اوناً من غري عذر طبع : (قد ثبت يف الصحيح عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال
ل من عدل عن اتباع سنة الرسول، إن كان عاملاً ا فهو مغضوب عليه، وإال فهو وك). اهللا على قلبه

ضال؛ وهلذا شرع اهللا لنا أن نسأله يف كل صالة أن يهدينا الصراط املستقيم، صراط الذين أنعم عليهم 
 .من النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني، وحسن أولئك رفيقاً، غري املغضوب عليهم وال الضالني

وأما من يتعلق بقصة موسى مع اخلضر عليهما السالم يف جتويز االستغناء عن الوحي بالعلم اللدين، الذي 
فهو ملحد زنديق، فإن موسى عليه السالم مل يكن مبعوثاً إىل اخلضر ، ومل : يدعيه بعض من عدم التوفيق

وحممد صلى اهللا عليه . نعم: لأنت موسى بين إسرائيل؟ قا: يكن اخلضر مأموراً مبتابعته؛ وهلذا قال له



وسلم مبعوث إىل مجيع الثقلني، ولو كان موسى وعيسى حيني لكانا من أتباعه، وإذا نزل عيسى عليه 
السالم إىل األرض إمنا حيكم بشريعة حممد، فمن ادعى أنه مع حممد صلى اهللا عليه وسلم كاخلضر مع 

يشهد شهادة احلق؛ فإنه مفارق لدين اإلسالم موسى، أو جوز ذلك ألحد من األمة فليجدد إسالمه، ول
بالكلية، فضالً عن أن يكون من أولياء اهللا، وإمنا هو من أولياء الشيطان، وهذا املوضع مفرق بني زنادقة 

فهال !! القوم وأهل االستقامة، فحرك تر، وكذا من يقول بأن الكعبة تطوف برجال منهم حيث كانوا
فت برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني أحصر عنها، وهو يود منها خرجت الكعبة إىل احلديبية فطا

بلْ يرِيد كُلُّ امرِئٍ منهم أَنْ يؤتى صحفًا : وهؤالء هلم شبه بالذين وصفهم اهللا تعاىل حيث يقول! نظرة؟
 من املتصوفة، هذه صفة ال شك أا بشعة وشنيعة، وهؤالء هم]. إىل آخر السورة] ٥٢:املدثر[منشرةً 
  وكان

)٤/٢١٤(  

  

جمموعة منهم يعتزلون إما يف زاوية، وإما يف مكان نازح، مث يعكف يف نظره بقلبه على ربه، وجيمع 
مجعيته، وجييل فكره يف املأل األعلى يف نظره، ويبقى ال خيرج إىل املساجد، وال يصلي مجعة وال مجاعة، 

وأنه إذا بقي اجتمع عليه ذكره، !  يشتت عليه فكرهورأى ما! ويزعم أنه إذا خرج تفرق عليه قلبه
إىل أن ينظر يف املأل األعلى، ويف ملكوت السماوات ! وأعمل هذا العقل إىل أن يتجاوز السبع الطباق

حىت حيصل له ما يعرب عنه بالتواجد، وحيصل ما حيصل عليه مما يسمى باالستالمات ! واألرض، كما يقول
كات الطبيعية، وهؤالء فرق كثرية قدمية الوجود، وموجودة اآلن يف البالد واحلركات اليت ختالف احلر
وال شك أم إذا تركوا اجلمع واجلماعات أم تركوا الشريعة والسنة . اليت يكثر فيها التصوف

احملمدية، وأم ابتدعوا ديناً من عند أنفسهم فضلوه على شرع اهللا، وعلى دين اهللا، وليس هلم سنة 
ستدلون ا، وال دليل حيذون حذوه إال جمرد التجربة يف زعمهم أن هذا جرب، وأنه ملا مجع وطريقة ي

أنه تارة يكون الواحد منهم منفرداً يف زاوية يف بيته أو يف صومعة : فاحلاصل. مجعيته رأى ما مل يره غريه
ه، ويبقى مفكراً أو يف مكان خاص، وقد خيرج خارج البلد مث جييع ويظمئ نفسه ويتعبها، ويعمل فكر

وما .. يومه وليلته ويومه الثاين وليلته الثانية إىل أن حيصل له مطلبه، وهو الفناء الذي يعرب عنه بالتواجد 
مث إنه يفضل نفسه على رسل اهللا؛ إذ مل يكن الرسل وخامتهم حممد صلى اهللا عليه وسلم . أشبه ذلك

 طريقتهم، وأم ال ميكن أن يصلوا إىل ما يفعلون هذه األشياء، فعرف بذلك ضالل هؤالء، وبطالن
وصل إليه رسل اهللا الذين فضلهم، والذين ميزهم مبا ميزهم به من العلم، وهكذا ما شرعه يف شريعة 

فهذه من البدع املنكرة عليهم، وبال شك أن . النيب حممد صلى اهللا عليه وسلم اليت هي خامتة الشرائع



فيها شيئاً جيتذبون به الناس، وقد اخندع م خلق كثري عندما رأوا البدع ال تتمكن إال إذا رأى أهلها 
  أم حيصل منهم هذه الكلمات،

)٤/٢١٥(  

  

وهذه التومهات، وهذه األمور اليت قد يظنون أن فيها شيئاً من األمور الغيبية، وأم يطلعون على أمور 
والعياذ -نوا بزيهم، وساروا على جهم وأم، فرآهم مجهرة ومجع كثري من الناس فتزي.. مساوية، وأم 

 ووقعوا يف هذا األمر الذي هو ترك الشريعة واتباع هذه الطرق املبتدعة، وتعطيل ما هو عبادة -باهللا
) من ترك ثالث مجع اوناً طبع اهللا على قلبه: (مساوية مأمور ا، كما يف قوله صلى اهللا عليه وسلم

ل هذه الطرق وغريها اليت ختالف الشرع، ونتجنب أهلها، ونعرف فيجب أن حنذر من ك! والعياذ باهللا
  !......أم يسريون عليها ألجل أن يضلوا ويضللوا غريهم، والعياذ باهللا

  الرد على الصوفية املعظمني للمجانني
…  

)٤/٢١٦(  

  

وهم، ويعتقدون تقدم ما ذكره الشارح رمحه اهللا فيما يتعلق بالذين يعظمون البله وااذيب واانني وحن
أم من املقربني، ويعتقدون أم يصلون إىل اهللا تعاىل من طرق غري طرق األنبياء والرسل، وأم ميكن أن 
يستغنوا عن الشرائع السماوية، وأم لذلك يستحقون أن يقتدى م يف أفعاهلم، ويسار على مناهجهم، 

واجدهم يف الدول اإلفريقية ويف غريها،  انتشرت يف املتصوفة، ويكثر ت-ولألسف-وهذه األقوال 
ويقول وجودهم إذا قويت العقائد السلفية، وإذا متكنت معرفة التوحيد عند أهله، ولكن ال يزال الكثري 
على هذه املناهج الفلسفية والطرق الصوفية، وال يزالون ينقلون تلك النقول وميوهون على العوام أن 

قلوم عند رم، وأم سقطت عنهم التكاليف ولو كانوا من هؤالء ولو كانوا ناقصي العقول فإن 
ولكن ذلك كله ال يروج إال على اجلهلة الذين هم ! البشر، وأن مجيع كالمهم حكم وآيات وعبارة

أتباع كل ناعق، أما أهل السنة واجلماعة وأئمة الدين وفقهاء اإلسالم فإم يعرفون أن الطرق كلها 
ية، وهي طريق الرسل الذين أرسلهم اهللا ليوضحوا للناس الشرائع، وليدلوهم مسدودة إال الطريق الشرع

على ما يقرم إىل رم، فمن سلك تلك الطرق اليت هي طرق أولئك املشعوذين وأولئك املموهني 
وحنوهم فإا تؤدي به إىل اهلالك، ومن سلك الطريق األقوم الذي هو سنة النيب صلى اهللا عليه وسلم 

خط خطاً مستقيماً، وخط : (ولقد ثبت أن النيب صلى اهللا عليه وسلم.  به إىل النجاة والفالحفإنه يؤدي



هذا صراط اهللا، وقال للطرق املنحرفة عن : خطوطاً عن ميينه وعن مشاله، وقال للخط املستقيم املستمر
املستقيم وصل ، فمن سار على ذلك اخلط )هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه: ميينه ومشاله

وضرب بعضهم لذلك مثالً جبريد . إىل النجاة، ومن احنرف وأخذ بنيات الطريق ضل وهلك وتردى
فإنه يشاهد أنه يتدىل بعضه حىت تصل أطرافه إىل األرض، فلو أن حشرة من احلشرات ارتقت : النخل

  على اجلريدة وسارت على وسطها ومل تنحرف فإا تصل

)٤/٢١٧(  

  

لة، وتأكل من مثرها، أما إذا احنرفت وركبت إحدى األغصان املتدلية فإا تسري عليها إىل أعلى النخ
قليالً، مث تسقط بنهايتها، فهكذا من سار على هذا اخلط املستقيم أوصله إىل كرامة اهللا، وأوصله إىل 

قد الدرجات، وأوصله إىل النجاة، أما من احنرف وركب هذه الطرق فال يأمن أن يهلك ويتردى، و
! قلبه عند ربه: متادى هؤالء يف مدح أولئك اانني وااذيب الذين يسمون أحدهم جمذوباً، ويقولون

هكذا يعتقدون فيهم، وميوهون أن هذا ! إذا ماتوا رفعوا إىل السماء: ومتادوا يف تعظيمهم حىت ادعوا أم
وأن ربه قد أسقط عنه التكاليف، الذي هو سقيم العقل عند الناس ما ذُهب بعقله إال أنه تعلق بربه، 

وأن يفعل اجلرائم والبشائع دون أن يكون ! وأن يقتل! وأن يزين! وأباح له كل شيء، أباح له أن يفجر
أنه مسلوب العقل والفطرة فهذا : إذا ثبت أنه جمنون مبعىن: وحنن نقول! عليه إمث أو يكتب عليه سوء

ات، فأما أن يتفوق على أهل احلسنات، وعلى الصاحلني أقل أحواله أال تكتب عليه ال حسنات وال سيئ
من عباد اهللا فحاشا وكال، إذ ال ميكن أن يكون انون أرقى درجة من العاقل الذي عمر وقته 

مث إن انون قد يكون ملحقاً بأهل الفترات ! بالصلوات، وعمر وقته بالعبادات، وأكثر من احلسنات
يف أماكن نازحة مل تبلغهم الرسالة، ومل يسمعوا عن اإلسالم، وال عن دين الذين مل تأم الدعوة، أو 

يا : اإلسالم، فهؤالء ال حنكم بضالهلم وال بكفرهم، وال خنلدهم يف النار؛ ألم قد يعتذرون ويقولون
ما تعبد لو أعطيتنا عقوالً لتعبدنا كما تعبد هؤالء، أو لو بلغتنا الشرائع لتعبدنا ك! بأي شيء نتعبد؟! ربنا

: أرأيتم إذا أمرتكم بأمر أتطيعوين؟ فيقولون: (أهلها؛ ولكن اهللا تعاىل ميتحنهم، ففي احلديث أنه يقول هلم
ادخلوها، فمن علم اهللا أنه من أهل : فتمثل هلم نار تشتعل، فيقال! وما لنا ال نطيعك وأنت ربنا؟

 اهللا أنه شقي ليس من أهل اجلنة فإنه السعادة واخلري دخلها، وكانت عليه برداً وسالماً، ومن علم
  يتقاعس وال

)٤/٢١٨(  

  



فيتميز بذلك أهل ) أنت من أهل النار! قد أمرتك فعصيتين، فكيف لو أمرتك رسلي: يدخلها، فيقول اهللا
فالبله واذوبون واانني وناقصو العقول وحنوهم الذين بلغوا واستمروا على ذلك . اجلنة من أهل النار

. ات ملحقون بأهل الفترات، وملحقون بأهل األماكن النائية الذين مل تبلغهم الدعوة، هذه حالتهمإىل املم
وبذلك يعرف أن الذين فضلوهم على العقالء، وفضلوهم على األنبياء، وجعلوهم مستغنني عن 

  . ......الشرائع؛ قد أتوا قوالً إداً
…  

  ]٩٨[شرح العقيدة الطحاوية 
اعة حقاً وصواباً، والفرقة زيغاً وعذاباً، واألدلة على ذلك من الكتاب والسنة أهل السنة يرون اجلم

  .وأقوال األئمة كثرية جداً
  منهج أهل السنة يف لزوم اجلماعة وترك الفرقة

…  

)٤/٢١٩(  

  

ل قا..): ونرى اجلماعة حقاً وصواباً والفرقة زيغاً وعذاباً : (.. قوله: [قال الشارح رمحنا اهللا تعاىل وإياه
وال تكُونوا كَالَّذين : وقال تعاىل]. ١٠٣:آل عمران[واعتصموا بِحبلِ اللَّه جميعاً وال تفَرقُوا : اهللا تعاىل

 يمظع ذَابع ملَه كلَئأُوو اتنيالْب ماَءها جم دعب نلَفُوا متاخقُوا وفَروقال تعاىل]. ١٠٥:آل عمران[ت: 
إِنَّ الَّذين فَرقُوا دينهم وكَانوا شيعاً لَست منهم في شيٍء إِنما أَمرهم إِلَى اللَّه ثُم ينبئُهم بِما كَانوا يفْعلُونَ 

، فجعل أهل ]١١٩-١١٨:هود[إِلَّا من رحم ربك * وال يزالُونَ مختلفني : وقال تعاىل] ١٥٩:األنعام[
ذَلك بِأَنَّ اللَّه نزلَ الْكتاب بِالْحق وإِنَّ الَّذين اختلَفُوا في : وقال تعاىل. الرمحة مستثنني من االختالف

 يدعقَاقٍ بي شابِ لَفتني افترقوا : (وقد تقدم قوله صلى اهللا عليه وسلم]. ١٧٦:البقرة[الْكإن أهل الكتاب
 كلها -األهواء: يعين-نهم على ثنتني وسبعني ملة، وإن هذه األمة ستفترق على ثالث وسبعني ملة يف دي

، )ما أنا عليه وأصحايب: من هي يا رسول اهللا؟ قال: قالوا: ويف رواية. يف النار إال واحدة وهي اجلماعة
وروى اإلمام .  ال حمالةفبني أن عامة املختلفني هالكون إال أهل السنة واجلماعة، وأن االختالف واقع

إن الشيطان ذئب اإلنسان كذئب الغنم، : (أمحد عن معاذ بن جبل أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
ويف الصحيحني ). وعليكم باجلماعة، والعامة، واملسجد! يأخذ الشاة الشاردة القاصية، فإياكم والشعاب

قُلْ هو الْقَادر علَى أَنْ يبعثَ علَيكُم عذَاباً من : أنه ملا نزل قوله تعاىل: عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
 كُمق٦٥:األنعام[فَو [أعوذ بوجهك: (قال ! كُملجأَر تحت نم أَو]أعوذ بوجهك: قال] ٦٥:األنعام !

كُمضعب يقذياً وعيش كُملْبِسي أَو  



)٤/٢٢٠(  

  

، فدل على أنه ال بد أن يلبسهم شيعاً، ويذيق بعضهم بأس )هذه أهون: قال] ٦٥:األنعام[بأْس بعضٍ 
: وهلذا قال الزهري . بعض، مع براءة الرسول صلى اهللا عليه وسلم من هذه احلال، وهم فيها يف جاهلية

وقعت الفتنة وأصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم متوافرون، فأمجعوا على أن كل دم أو مال أو 
وقد روى مالك بإسناده الثابت عن عائشة . ب بتأويل القرآن فهو هدر، أنزلوهم مرتلة اجلاهليةفرج أصي

وإِنْ طَائفَتان من : قوله تعاىل: يعين) ترك الناس العمل ذه اآلية: (رضي اهللا عنها أا كانت تقول
 املسلمني ملا اقتتلوا كان الواجب اإلصالح بينهم ، فإن]٩:احلجرات[الْمؤمنِني اقْتتلُوا فَأَصلحوا بينهما 

وهكذا مسائل الرتاع اليت تتنازع فيها . كما أمر اهللا تعاىل، فلما مل يعمل بذلك صارت فتنة وجاهلية
 مل يتبني فيها احلق، بل يصري فيها املتنازعون -إذا مل ترد إىل اهللا والرسول-األمة يف األصول والفروع 

مرهم، فإن رمحهم اهللا أقر بعضهم بعضاً، ومل يبغ بعضهم على بعض، كما كان على غري بينة من أ
الصحابة يف خالفة عمر و عثمان يتنازعون يف بعض مسائل االجتهاد، فيقر بعضهم بعضاً، وال يعتدي 
وال يعتدى عليه، وإن مل يرمحوا وقع بينهم االختالف املذموم، فبغى بعضهم على بعض، إما بالقول مثل 

ريه وتفسيقه، وإما بالفعل مثل حبسه وضربه وقتله، والذين امتحنوا الناس خبلق القرآن كانوا من تكف
هذا الكالم يتعلق ..]. هؤالء، ابتدعوا بدعة، وكفَّروا من خالفهم فيها، واستحلوا منع حقه وعقوبته
مة اإلجابة والدعوة أ-بوقوع االختالف يف هذه األمة كما وقع يف األمم السابقة، وجيب على األمة 

إن الواجب على املسلمني مجيعاً أن يأتلفوا وال خيتلفوا، وأن يكونوا إخوة : االجتماع واالئتالف، يقول
  . ......كما مساهم اهللا تعاىل

  اجلماعة يف عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم واخللفاء الراشدين
…  

)٤/٢٢١(  

  

بينهم قتال كثري، ويستمر القتال حىت يقتل فيه أعداد من كان أهل املدينة قبل اإلسالم خمتلفني، ويقع 
وملا جاء اإلسالم زال ذلك االختالف، وزالت تلك الفرقة، واجتمعوا على اإلسالم، . هؤالء وهؤالء

متسكوا حببل : أي] ١٠٣:آل عمران[واعتصموا بِحبلِ اللَّه جميعاً : فذكَّرهم اهللا تعاىل بذلك يف قوله
واذْكُروا نِعمةَ اللَّه علَيكُم إِذْ كُنتم . ال تكونوا فرقاً وأحزاباً: وال تفَرقُوا أي. ذي هو دين اإلسالماهللا ال

فجعلهم إخوة وهو حق، فإم ]: ١٠٣:آل عمران[أَعداًء فَأَلَّف بين قُلُوبِكُم فَأَصبحتم بِنِعمته إِخواناً 
 اإلسالم أصبحوا مثل اإلخوة متحابني، وهكذا أصبحوا حيبون كل مؤمن، ملا جاءهم بعد أن دخلوا يف



: املهاجرون صاروا حيبوم كما حيبون إخوام أوالد آبائهم وأمهام، كما ذكر اهللا ذلك بقوله تعاىل
حيبون املهاجرين، بل يقدمون ] ٩:احلشر[لَيهِم والَّذين تبوُءوا الدار واِإلميانَ من قَبلهِم يحبونَ من هاجر إِ

وما ]. ٩:احلشر[ويؤثرونَ علَى أَنفُِسهِم ولَو كَانَ بِهِم خصاصةٌ : حمبتهم على حمبة أنفسهم، كما يف قوله
م عرفوا أن اهللا حيبهم فأحبوهم، ما دام أن اهللا حيب املؤمنني فإننا حنبهم، وما دام أم حيبون ذاك إال أ

اهللا، وحيبون رسول اهللا فإننا حنب من حيب اهللا، حنب من حيب الرسول عليه الصالة والسالم، وإذا ثبتت 
.. االجتماع، أن نكون جمتمعني غري متفرقني، أهدافنا موحدة : هذه احملبة فال بد أن هلا آثارها، وهي

رف اهللا، ويعرف دين اهللا ويدين به، كل منا يعبد اهللا ويع.. كل منا على اإلسالم .. مقاصدنا حمددة 
هكذا كان الصحابة يف عهد . شريعة اإلسالم: وكل منا على عقيدة واحدة، وعلى شريعة واحدة وهي

النيب صلى اهللا عليه وسلم على هذه الشريعة، وكذلك يف عهد أيب بكر ، ويف عهد عمر ، ويف عهد 
  تالف يسبب التقاطععثمان ، كانوا على هذه الشريعة، مل يكن بينهم أي اخ

)٤/٢٢٢(  

  

  .والتباغض والعداوات
  من مقاصد الشريعة احملبة واالجتماع

…  
من تأمل شرائع األنبياء وشريعتنا خاصة، وجد أن كل املعامالت واألحكام دف إىل هدف واحد وهو 

على املسلمني حتصيل األخوة بني املسلمني، الذي يكون من آثاره مجع الكلمة، إخوة يف ذات اهللا تعاىل، ف
ومن تأمل املنهيات اليت تتعلق . أن يتركوا التقاطع والتباغض جانباً؛ ليكونوا متحابني يف ذات اهللا

باملعامالت وجد أن احلكمة من حترميها ومن النهي عنها أا تسبب البغضاء، وتوقع العداوة والوحشة بني 
ال يسخر قَوم من قَومٍ : قال اهللا تعاىلألجل ذلك ى اهللا عن أشياء تسبب هذا، فمثالً . املسلمني

وال نِساٌء من نِساٍء عسى أَنْ يكُن خيراً . ، ملاذا نهينا عن السخرية؟ ألا تسبب الفُرقة]١١:احلجرات[
 كُموا أَنفُسزلْمال تو نهناللمز هو العيب، قال اهللا]. ١١:احلجرات[م :مكُلِّ هلٌ ليو ةزلُم ةز

وهو الذي يتتبع العثرات، ويلصق باإلنسان ما ليس ] ١١:القلم[همازٍ مشاٍء بِنميمٍ : ، وقال]١:اهلمزة[
. ألنه يسبب الفُرقة! فيه، ملاذا ينا عن اهلمز واللمز والعيب والثلب وتتبع العثرات وإظهار السوءات؟

) وا، وال تدابروا، وال تهاجروا، وال تحاسدوا، وال تنافَسواال تقاطَع: (وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم
ملاذا انا عن التقاطع والتهاجر؟ ال شك أن هذه األشياء اليت انا عنها تسبب الفُرقة، فإذا تركناها 

  .أصبحنا جمتمعني، وال شك أن اإلسالم يهدف إىل االجتماع، وحيث عليه، وينهى عن االختالف



  ة على لزوم اجلماعةاآليات الدال
…  

)٤/٢٢٣(  

  

وال : قال اهللا تعاىل: اآليات اليت أوردها الشارح رمحه اهللا دالةٌ داللةً واضحة على النهي عن الفُرقة
 اتنيالْب ماَءها جم دعب نلَفُوا متاخقُوا وفَرت ينوا كَالَّذكُونالُونَ : ، وقال]١٠٥:آل عمران[تزال يو

م نيفلتخ * كبر محر نم غري خمتلفني، وأن ]. ١١٩-١١٨:هود[إِلَّا مفدل على أن من رمحهم اهللا فإ
أولئك الذين اختلفوا قد فاتتهم الرمحة، وال شك أن فوات الرمحة أمر عظيم وكبري، حيث حصل هلؤالء 

] ١٥٩:األنعام[ن فَرقُوا دينهم وكَانوا شيعاً إِنَّ الَّذي. رمحة، وهلؤالء ضد الرمحة، أو نزعت منهم الرمحة
وال تكُونوا من : وقال سبحانه]. ١٥٩:األنعام[أحزاباً لَست منهم في شيٍء إِنما أَمرهم إِلَى اللَّه : يعين

 نيرِكشاً كُلُّ * الْمعيوا شكَانو مهينقُوا دفَر ينالَّذ نونَ مفَرِح هِميا لَدبٍ بِمزإىل ]. ٣٢-٣١:الروم[ح
وال تتبِعوا السبلَ . آخر اآليات اليت مسعتم، وال شك أا ي عن التحزبات، وي عن االختالفات

 هبِيلس نع بِكُم قفَرهللا ال تتبعوا السبل املنحرفة فتتفرق بكم عن سبيله، فسبيل ا: أي]١٥٣:األنعام[فَت
ومعلوم أن هذه الشريعة قد من اهللا تعاىل ببقائها، وحفظها على األمة، وأن حفظها . هو سبيل النجاة

عليهم نعمة عظيمة وكبرية، حيث وفقهم حلفظها، ووفقهم لبقائها، وبني هلم تعاليمها، فكل شيء مما 
  .يتعلق ذا حمفوظ مبني

  خطر التفرق والتنازع والتحزب
…  

)٤/٢٢٤(  

  

وملاذا نتسمى بأمساء ما أنزل اهللا ا من ! ملاذا نتحزب أحزاباً؟.. ال موجب للتفرق ..  لالختالف ال مربر
 سبيل إىل التحزبات وإىل تفرق الكلمة، -بال شك-القصد واحد، واجلماعة واحدة، والتفرق ! سلطان؟

فت قوم قوي وال شك أن املسلمني كلما تفرقوا وتباعدوا وتناءت كلمام ضعفت قوم، وإذا ضع
ولو تتبعنا التواريخ والوقائع اليت وقعت على األمم السابقة، بل . أعداؤهم عليهم، فتسلطوا عليهم

وعلى هذه األمة؛ لوجدنا أم إمنا يسلط عليهم األعداء عندما تتفرق كلمتهم، أما إذا اجتمعوا فإم 
ذكروا يف تاريخ آخر القرن . يصريون إخوة، وهدفهم واحد، ووجهتهم حنو العدو واحدة، وهكذا

األول، أن املسلمني كانوا يقاتلون يف حدود أفغانستان، فتركوا القتال يف وقت من األوقات، فظهرت 



بينهم أحزاب وخالفات بسبب املفاخرات، هذه القبيلة تفتخر، وهذه القبيلة تذكر نسبها، وهذه تذكر 
فتوىل عليهم قتيبة بن مسلم . م مسلمونحسبها، فحصل بينهم شقاق وخالفات ومنازعات، مع أن كله

! كلكم من آدم! وملاذا تتحزبون؟! ملاذا تتفرقون؟: الباهلي، وهو أحد القواد املصلحني، فخطبهم وقال
تعبدون رباً واحداً، وتدينون ديناً واحداً، فاجتمعوا ! وكلكم على شريعة واحدة! وكلكم مسلمون

.  إىل أن تذلوه، وعدوكم يفرح ذه التفرقات فيكمووجهوا قوتكم إىل عدوكم، فإن عدوكم حباجة
فلما لَمهم ومجعهم قويت كلمتهم، فتوجهوا وصاروا يفتحون بالد أفغانستان، وبالد السند، وبالد ما 
. وراء النهر، وفتحوها بلداً بلداً إىل أن وصلوا إىل ما وصلوا إليه، وحصل هذا بعد أن مجع اهللا كلمتهم

طني وأعوان الشياطني هلم أغراض يف تفريق الكلمة، والنيب صلى اهللا عليه وسلم فعرف بذلك أن الشيا
قد كان حيث على اجلماعة، وقد مثّل صلى اهللا عليه وسلم املنفردين بالشاة القاصية والبعيدة اليت تبتعد 

إلنسان، وتنعزل عن الغنم، فيأيت الذئب على حني غفلة من الرعاة، فيأخذها وخيتطفها، فهكذا الشيطان ل
  مىت وجد هذا شاذاً يف قول، وهذا منفرداً بعقيدة،

)٤/٢٢٥(  

  

وهؤالء الفرقة القليلة على حنلة وعلى مذهب؛ متكن منهم، وأدخل عليهم البدع، وأدخل عليهم 
الوساوس، فإذا انتبهوا ألنفسهم، ورجعوا إىل الطريق السوي، ومتسكوا بالصراط املستقيم، واجتمعت 

 ودعام، ومع سائر إخوام؛ فإم يكونون يداً واحدةً، وال يقوى عليهم كلمتهم مع علمائهم
الشيطان، كلما وسوس إليهم بوسوسة وألقى يف قلوم أو يف قلب أحدهم شكاً أو ريباً أو شبهةً 

تولَّونه إِنما سلْطَانه علَى الَّذين ي: احترقت بنور النبوة، احترقت بأنوار الشريعة، ومل يبق له سلطان
  ].١٠٠:النحل[والَّذين هم بِه مشرِكُونَ 

  حديث افتراق األمة
…  

)٤/٢٢٦(  

  

حديث افتراق األمة، فيه أن هذه األمة ستفترق على ثالث وسبعني فرقة، كلها يف النار إال واحدة، وهو 
استجابوا لدعوته سوف يقع دليل على أن اهللا تعاىل أطلع نبيه صلى اهللا عليه وسلم على أن األمة الذين 

بينهم شيء من اخلالفات، وهذه اخلالفات ال بد أن يكون هلا آثار، فآثارها وقوع قتال ووقوع تفسيق 
وتكفري وتضليل فيما بينهم، وقد وقع هذا االختالف حىت يف عهد الصحابة رضي اهللا عنهم، فوقعت 



ا جاء بعض الصحابة يطالبون باستئصال قتلة الفتنة األوىل اليت هي خالف بني علي ومعه أهل العراق، مل
عثمان ، فوقعت وقعة بشعة تسمى وقعة اجلمل، قتل فيها خلق كثري من هؤالء وهؤالء، مع أن اجلميع 

وأكثر الصحابة أجالء مل يدخلوها بل اعتزلوها، . مسلمون؛ ولكن تدخل الشيطان فأوقع هذا االختالف
 و عائشة ومن معها، وقتل فيها من الصحابة الزبري و طلحة ، وإمنا دخلها من ال بد منه كعلي ومن معه
مث وقعت فتنة أخرى يف صفني بني أهل الشام وأهل العراق، . وقتل فيها من قتل من أتباع هؤالء وهؤالء

أهل الشام يطالبون بدم عثمان ، ويطلبون باستئصال قتلته، وأما أهل العراق فيطالبون جبمع الكلمة 
ف نستأصلهم بعدما جتتمع الكلمة، فوقعت هذه الفتنة اليت حصل فيها قتل كثري يقدر إننا سو: ويقولون

بعشرات األلوف من هؤالء وهؤالء، وكانت فتنة عظيمة، وممن قتل فيها من الصحابة عمار بن ياسر 
مث انعزلت فرقة من أصحاب علي ، وكفروا علياً و . رضي اهللا عنه، وأكثر القتلى من غري الصحابة

ة ، وسموا باخلوارج؛ ألم خرجوا عن طاعة أمري املؤمنني، وعن موافقة املسلمني، وليس فيهم أحد معاوي
من الصحابة، بل كلهم من غري الصحابة، فحصل أن الصحابة غزوهم وقاتلوهم، وحصل منهم ثورات 

يطان أوقع وقتال استمر أكثر من سبعني سنة مع املسلمني، وال شك أن ذلك من أسباب الفرقة، وأن الش
هذا اخلالف بينهم يف هذه العقائد، حىت يضللهم ويوقعهم فيما أوقعهم فيه، مما له فيه هدف وقصد، مث 

  حدثت بعد ذلك فرق كثرية، ومنها ما وصلت بدعتهم إىل

)٤/٢٢٧(  

  

  .الكفر، ومنها ما وصلت إىل االبتداع الذي هو دون الكفر
  وسلم وهدي الصحابةاحلث على التمسك بسنة النيب صلى اهللا عليه 

…  
عليكم مجيعاً أن ترجعوا إىل األصل، فلو : أهل السنة يعتقدون أن مجيع أهل األهواء مبتدعون، ويقولون

رجعتم إىل األصل والشريعة، وإىل طريقة الرسول صلى اهللا عليه وسلم لوجدمت أا طريق واحدة بال 
من هي؟ : ( وسلم سئل عن الفرقة الناجيةتثنية، وذلك مذكور يف حديث التفرق، فإنه صلى اهللا عليه

ومعلوم أن سنة الصحابة وطريقتهم جمتمعة، وأم ). من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحايب: فقال
 مل يكن بينهم اختالف تضاد يف الدين، ومعلوم أن ما كانوا عليه حمفوظ مدون قد يسر اهللا -واحلمد هللا-

م وأفعاهلم اليت يتعبدون ا ويدينون ا، فعلينا أن حنرص على االقتداء من العلماء من نقل عنهم أقواهل
النيب صلى اهللا عليه . بسنتهم، وأن نترك كل احملدثات اليت جاءت من بعدهم، ونعلم أا بدع وضالالت

وسلم كان حيث على التمسك بسنته، يف آخر حياته وعظ الصحابة رضي اهللا عنهم موعظة بليغة، 
: كأا موعظة مودع فأوصنا، فقال: (القلوب، وذرفت منها العيون، فقال الصحابةوجلت منها 



أوصيكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، فعليكم بسنيت، وسنة اخللفاء الراشدين املهديني من 
ن فأمرهم أ). فإن كل حمدثة بدعة! بعدي؛ متسكوا ا، وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم وحمدثات األمور

يتمسكوا بالسنة باأليدي، وكأا شيء يمسك باأليدي، وإذا خافوا أن تتفلت من أيديهم عضوا عليها 
بالنواجذ اليت هي أقصى األسنان، وهذا أقصى شيء ميكن التمسك به، ألَّا جيد إلَّا أقصى أسنانه يمسكه 

 السنة اليت أنت متمسك ويعض عليه به حىت ال يتفلت منه، وذلك لوجود من حياول انتزاعه، فإن هذه
ا هناك من حياول أن ينتزعها منك، ويريد أن يبطلها، وذلك مبا يلقي يف قلبك من الشبهة والتشكيك 
والتومهات، حىت يضعف متسكك، فإذا كنت متمسكاً متسكاً قوياً فلن يستطيع أن يتغلب عليك، وأخرب 

  بأن كل حمدثة بدعة،

)٤/٢٢٨(  

  

إن أصدق : (وكان مما حفظ عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه يكرر قوله. وأن السنة طريقة واحدة
احلديث كتاب اهللا، وخري اهلدي هدي حممد صلى اهللا عليه وسلم، وشر األمور حمدثاا، وكل حمدثة 

هكذا كان خيطب على املنرب على رءوس األشهاد، حيث ) بدعة، وكل بدعة ضاللة، وكل ضاللة يف النار
وكذلك خيرب بأن دينه ال جيوز . لى التمسك بكتاب ربه، وينهى عن احملدثات يف دين اهللاعلى هديه، وع

من أحدث يف أمرنا هذا ما : (تغيريه، وال الزيادة فيه، وال النقص فيه، كما يف قوله عليه الصالة والسالم
  .، والكالم يف هذه املسألة معروف وطويل)ليس منه فهو رد
  أنواع اخلالف

…  

)٤/٢٢٩(  

  

 وإما -.  إما عادلون-: فالناس إذا خفي عليهم بعض ما بعث اهللا به الرسول: [قال الشارح رمحه اهللا
الذي يعتدي : والظامل. الذي يعمل مبا وصل إليه من آثار األنبياء وال يظلم غريه: فالعادل فيهم. ظاملون

وما اختلَف الَّذين أُوتوا : وأكثرهم إمنا يظلمون مع علمهم بأم يظلمون كما قال تعاىل. على غريه
 مهنياً بيغب لْمالْع ماَءها جم دعب نإِلَّا م ابتوإلَّا فلو سلكوا ما علموه من العدل ]١٩:آل عمران[الْك ،

أقر بعضهم بعضاً كاملقلدين ألئمة العلم، الذين يعرفون من أنفسهم أم عاجزون عن معرفة حكم اهللا 
فالعادل . هذا غاية ما قدرنا عليه:  يف تلك املسائل، فجعلوا أئمتهم نواباً عن الرسول، وقالواورسوله

منهم ال يظلم اآلخر، وال يعتدي عليه بقول وال فعل، مثل أن يدعي أن قول مقلده هو الصحيح بال 



 -:  قسمانمث إن أنواع االفتراق واالختالف يف األصل. حجة يبديها، ويذم من خالفه مع أنه معذور
 منه ما يكون كل واحد من القولني -: واختالف التنوع على وجوه.  واختالف تضاد-. اختالف تنوع

أو الفعلني حقاً مشروعاً، كما يف القراءات اليت اختلف فيها الصحابة رضي اهللا عنهم حىت زجرهم النيب 
فة األذان، واإلقامة، ومنه اختالف األنواع يف ص). كالكما حمسن: (صلى اهللا عليه وسلم وقال

واالستفتاح، وحمل سجود السهو، والتشهد، وصالة اخلوف، وتكبريات العيد، وحنو ذلك مما قد شرع 
مث جتد لكثري من األمة يف ذلك من االختالف ما أوجب . مجيعه، وإن كان بعض أنواعه أرجح أو أفضل

ني احملرم، وكذا جتد كثرياً منهم يف وهذا ع! اقتتال طوائف منهم على شفع اإلقامة وإيتارها وحنو ذلك
قلبه من اهلوى ألحد هذه األنواع، واإلعراض عن اآلخر والنهي عنه؛ ما دخل به فيما ى عنه النيب 

 ومنه ما يكون كل من القولني هو يف املعىن القول اآلخر؛ لكن العبارتان -. صلى اهللا عليه وسلم
لفاظ احلدود، وصيغ األدلة، والتعبري عن املسميات، وحنو خمتلفتان، كما قد خيتلف كثري من الناس يف أ

  ذلك، مث

)٤/٢٣٠(  

  

وأما . اجلهل أو الظلم يحمل على محد إحدى املقالتني، وذم األخرى، واالعتداء على قائلها، وحنو ذلك
: فهو القوالن املتنافيان إما يف األصول وإما يف الفروع عند اجلمهور الذين يقولون: اختالف التضاد

املصيب واحد، واخلطب يف هذا أشد؛ ألن القولني يتنافيان؛ لكن جند كثرياً من هؤالء قد يكون القول 
الباطل الذي مع منازعه فيه حق ما، أو معه دليل يقتضي حقاً ما، فريد احلق مع الباطل، حىت يبقى هذا 

ال شك أن التفرق ]. ل السنةمبطالً يف البعض، كما كان األول مبطالً يف األصل، وهذا جيري كثرياً أله
واالختالف من حيث هو فيه ضرر على األمة، وفيه سبب لتفرقة الكلمة، ومما يسببه أيضاً كثرة 

املنازعات واادالت بني األمة وبني األفراد واجلماعات وحنو ذلك، ومما يسببه أيضاً كثرة التحزبات 
 يف التعصب والتشدد، ورد األقوال املخالفة واالنتصار من هؤالء لقوهلم، ومن هؤالء لقوهلم، ويوقع
وهذا بال شك مذموم، ويعرفه املتخصصون . بنوع من التعسف والتكلف يف رد األدلة وما أشبه ذلك

الذين قرءوا يف كتب اخلالف، وأما الذين مل يقرءوا فنحن ننصحهم بألَّا يقرءوا يف مثل هذه اخلالفات 
  . ...... من املماحكات واملنازعات واملُجادالتاليت حتصل بني املختلفني، وفيها كثري

  اختالف التنوع وكثرته يف املسائل الفقهية
…  

)٤/٢٣١(  

  



اختالف التنوع هو من طبيعة .  واختالف تضاد-.  اختالف تنوع-: ذكر الشارح أن االختالف نوعان
لتلميذ وشيخه، فيكون البشر، ومن طبيعة اتهدين، فال عجب أن يقع خالف يف املسائل الفرعية بني ا

فمثالً . هذا له رأي وهذا له رأي، هذا خيتار قوالً وهذا خيتار قوالً؛ ولكن ال يصل إىل التضليل واملقاطعة
إن اإلمام مالك بن أنس رمحه اهللا، إمام دار اهلجرة، تلقى العلم عن أهل املدينة الذين هم أوالد : نقول

يف مؤلفه املوطأ، وتتلمذ عليه الشافعي فقرأ عليه، وأخذ من الصحابة، ومسع ما مسعه باملدينة، وأثبته 
أنا : علمه، وروى أحاديثه، ومع ذلك خالفه يف كثري من األمور االجتهادية؛ ولكنه مل خيطئه، بل قال

: هل نصلي خلف من يقلد مالكاً ؟ غضب وقال: جمتهد وهو جمتهد، ولكل جمتهد نصيب، فلما قيل له
مالك شيخي، وأنا أصلي خلفه، ولو خالفته يف بعض األشياء اليت هي :  أي!ألست أصلي خلف مالك ؟

كان اإلمام مالك ال جيهر بالبسملة ال يف الفاحتة وال يف السورة، و الشافعي جيهر : أمور اجتهادية، مثالً
بالبسملة يف السورة ويف الفاحتة؛ ولكن ال يعيب على من أخفى البسملة، كما ال يعيب مالك و أمحد 

كذلك اإلمام الشافعي يرى أنه . لى من جهر ا وأعلن، فهذا اخلالف مل يؤد إىل اجر وال تقاطُعع
يتورك يف كل تشهد عقبه تسليم، وأمحد ال يتورك إال يف الصالة اليت فيها تشهدان يف األخري منهما، ومع 

ن الصحابة، فمرة مسع عمر وقد وقع هذا االختالف زم. ذلك مل يقع بينهما بسبب هذا االختالف تقاطُع
رضي اهللا عنه يف عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان، واستنكر 

: عليه حروفاً وكلمات زادها أو نقصها أو غيرها، فعند ذلك رفعه إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم وقال
ى اهللا عليه وسلم عمر على قراءته، و هشاماً على قراءته فأقر النيب صل! إنه يقرأ على خالف ما أقرأتين(

فأخرب بأن كالً منهما مصيب، واهم عن ) ال ختتلفوا فإن القرآن أُنزل على سبعة أحرف: وقال
  كذلك أيضاً. االختالف

)٤/٢٣٢(  

  

 اللهم سبحانك: (ورد االختالف يف االستفتاحات، فتارةً كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يستفتح بقوله
اللهم باعد بيين وبني خطاياي كما باعدت : ، وتارةً يستفتح بقوله)وحبمدك، وتبارك امسك، وتعاىل جدك

وجهت وجهي للذي فطر السماوات : (، وكان يستفتح تارةً بقوله)إخل... بني املشرق واملغرب
اختار هذا قوم، واختار و). إخل... اللهم رب جربائيل وميكائيل: (، وتارةً يستفتح بقوله)إخل... واألرض

كذلك أيضاً ورد االختالف يف األذان واإلقامة، فاألذان بعضهم جيعل . هذا قوم، ومل خيطئ أحد اآلخر
التشهدات فيه مثانية، وبعضهم جيعلها أربعاً، وكلمات اإلقامة بعضهم جيعلها سبع عشرة، وبعضهم جيعلها 

.  هذا روي، وهذا روي؛ مما يدل على التوسعةإحدى عشرة، وذلك من باب االجتهاد أيضاً، وذلك ألن
إن من : كذلك مثالً تكبريات اجلنازة، روي أنه كرب أربعاً، وأنه كرب مخساً، وأنه كرب ستاً، ومل يقل أحد



كذلك أيضاً التسليم يف صالة اجلنازة، روي أنه كان يسلم تسليمتني، وتارةً . كرب خسماً فقد أخطأ
خطَّأ من فعل هذا؛ ألن هذا مروي، وهذا مروي يسلم تسليمة واحدة، وال يخطَّأ من فعل هذا، وال ي

: يكرب يف األوىل سبعاً، ومنهم من قال: كذلك عدد التكبريات يف صالة العيد، منهم من قال. أيضاً
وأنواع االختالفات يف مثل هذا يسمى . تسعاً، وليس أحدمها مبخطئ، بل هذا مروي وهذا مروي

من :  سئل اإلمام أمحد عن صالة اخلوف، وقد رويت بست روايات خمتلفة، فقالوقد. اختالف تنوع
صالها على صفة ثابتة من الصفات املروية فال أعيب عليه؛ ولكن أختار رواية سهل بن أيب حثمة، وهي 

اآلية اليت : إا أقرب إىل نص القرآن، أي: صالة النيب صلى اهللا عليه وسلم يف غزوة ذات الرقاع، وقال
كذلك صالة . يف سورة النساء، فلم خيطئ غريه؛ وذلك ألنه صلى اهللا عليه وسلم صالها هكذا وهكذا

الكسوف روي أنه ركع يف الركعة ركوعاً واحداً، وروي أنه ركع يف الركعة ركوعني، وروي أنه ركع 
  يف الركعة ثالثة ركوعات، وروي أربعة ركوعات، وروي مخسة

)٤/٢٣٣(  

  

أقصاها، ومحلوه على أن ذلك وقع تكراراً؛ تارةً اقتصر على ركعة، وتارةً ركع ركوعات، وهو 
أن ذلك وقع منه متكرراً، وذلك دليل على اجلواز، وكأنه : إىل مخسة، أي... ركوعني، وتارةً ثالثة

إذا كان الوقت حيتمل أن يتمادى الكسوف أطال وأكثر الركوعات إىل : الحظ طول الوقت، كأنه يقول
عشرة ركوعات يف الركعتني، وإن كان الكسوف سهالً فإنه يقتصر : كوعات يف كل ركعة، أيمخسة ر

وقد اختلف الصحابة . على ركوع أو ركوعني، وذلك أيضاً من باب االجتهاد أو من باب التوسعة
رضي اهللا عنهم يف أشياء كثرية؛ ولكن مل يصل م هذا االختالف إىل أن يضلل بعضهم بعضاً، بل كل 

  .هم يرى أنه على صواب، وأن صاحبه جمتهد ومعذور، ومل يكن أحد خيطِّئ صاحبهمن
  اختالف التضاد

…  

)٤/٢٣٤(  

  

تفرق أهل اخلري بقوم وبسيطرم من مفاسد التحزب، الواجب عليهم كلهم أن يرجعوا إىل كتاب اهللا 
إِنَّ هذه أُمتكُم : أمرنا اهللاوسنة رسوله، هذا هو احلكم فليس لنا إال مرجع واحد، وحنن أمة واحدة كما 

فإذا كانت األمة واحدة فليكن منهجها واحداً، وليتركوا هذه التحزبات ] ٩٢:األنبياء[أُمةً واحدةً 
واالختالفات، قد حصل هذا التفرق الذي أخرب به النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ ولكن لنعرف ما هو احلق 



هذه األمة ستفترق على (د أخرب النيب صلى اهللا عليه وسلم أن وما هو الصواب من تلك الفرق، فق
من كان على مثل ما أنا : من هي يا رسول اهللا؟ قال: ثالث وسبعني فرقة، كلها يف النار إلَّا واحدة، قيل

وأخرب بأن الذين متسكوا بسنته ومبا كان عليه أصحابه هم أهل النجاة، وما ) عليه اليوم وأصحايب
هل اهلالك، ولقد وقع هذا التفرق يف األمة فتفرقت وصاروا أحزاباً وشيعاً، وسموا بأمساء سواهم فإم أ

مبتدعة ما أنزل اهللا ا من سلطان، فهناك فرقة الرافضة، وهناك فرقة اجلهمية، وهناك فرقة اجلربية، 
فرقة الشيعة، : ديدةوهكذا أيضاً الفرق اجل. من الفرق القدمية.. وفرقة كذا..وفرقة املرجئة، وفرقة كذا 

هؤالء كلهم أو جلهم . وفرقة اإلباضية مثالً، وفرقة البعثية، وفرقة احلداثية، وفرقة العلمانية، وأشباهها
حنن أهل احلق والصواب يف جانبنا، وحنن على حق، وأنتم الذين خالفتمونا ضالون مضلون، : يقولون

املرجع : صلى اهللا عليه وسلم، وحنن نقولوال شك أن هذا مصداق ما أخرب به النيب . وأشباه ذلك
كتاب اهللا، هذا كتاب اهللا ينطق بيننا باحلق، فنجعله حكماً ونترك ما سواه، وال نتعصب ألقوالنا، فنرد ما 

ذلك ألن هؤالء الذين خالفوا . خالف قولنا بأنواع من التكلفات كما تفعله اجلهمية واجلربية وحنوهم
م زائغون، يقول اهللا تعاىلاحلق قد أخرب اهللا تعاىل بأ : هنم هابشا تونَ مبِعتغٌ فَييز ي قُلُوبِهِمف ينا الَّذفَأَم

  ابتغاَء الْفتنة وابتغاَء تأْوِيله وما

)٤/٢٣٥(  

  

 إِلَّا اللَّه أْوِيلَهت لَمعويتتبعون آيات ويقولونفهؤالء يتمسكون بظواهر ال داللة فيها، ] ٧:آل عمران[ي :
إا يف جانبنا، وهي عليهم لو تأملوا؛ ولكنهم يأخذون منها جانباً ويتركون البقية، ويتركون اآليات 
الصرحية الواضحة الداللة، اليت ختالف منهجهم ومعتقدهم، ويسلطون عليها التأويالت، وكذلك 

فيقعون .. وبأا.. الظن، وبأا آحاد، وبأا يتركون صريح السنة وصحيحها، ويردوا بأا ال تفيد إلَّا
ال شك أن هذا الفعل فعل شنيع : نقول. يف رد السنة، ويف رد الدليل الواضح من حيث ال يشعرون

مستبشع، وهو أخذهم ببعض من اآليات وترك بعض اآليات، فهذا هو الذي سلكه أهل الزيغ الذين 
إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك : ( عليه وسلميتتبعون املتشابه منه، يقول النيب صلى اهللا

فأولئك هم الزائغون، ال شك أن زيغ القلوب من أشد األمراض، : يعين) الذين مسى اهللا، فاحذروهم
أن يف : هو امليل واالحنراف يعين: ، والزيغ]٥:الصف[فَلَما زاغُوا أَزاغَ اللَّه قُلُوبهم : يقول اهللا تعاىل

فمثالً الرافضة اليوم . لوم مرض، وفيها احنراف عن احلق وعن قبوله، فدل على أن مثل هؤالء زائغونق
لريدن علي : (حنن على احلق، ويتمسكون مثالً حبديث أن النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول: يقولون

 مل يزالوا مرتدين منذ إم! إنك ال تدري ما أحدثوا بعدك: أقوام، فإذا عرفتهم حيل بيين وبينهم، فيقال
يستدلون ذا احلديث على أن الصحابة كلهم ارتدوا، وأم مل يبق منهم أحد على احلق إال ) فارقتهم



أنت مين مبرتلة هارون من موسى إلَّا أنه ال نيب : (علي وذريته، ويستدلون على فضيلته وأفضليته حبديث
ويتركون )  والِ من وااله، وعاد من عاداهمن كنت مواله فعلي مواله، اللهم: (، وحبديث)بعدي

األحاديث الصرحية الصحيحة اليت وردت يف فضل الصحابة ويف فضائلهم وهي مشهورة، ويتركون 
أيضاً اآليات الواضحة اليت تنص على فضائلهم، وعلى مدائحهم، فيتركون الصحيح الواضح 

  .ويتمسكون بأشياء ال داللة فيها

)٤/٢٣٦(  

  

 احلديث خيتص بأهل الردة الذين ارتدوا وماتوا وهم مرتدون بعد النيب صلى اهللا عليه هذا: ونقول هلم
وسلم، وقاتلهم أبو بكر ، وقاتلهم علي ، وقاتلهم اخللفاء، أما هؤالء اخللفاء فلم يغريوا بعد موته، بل 

ابة واألخوة، ال فاملراد القر) أنت مين مبرتلة هارون من موسى: (وأما قوله. متسكوا بسنته غاية التمسك
ومثالً اخلوارج الذين يكفِّرون بالذنوب وبالسيئات، ويخرجون العاصي أو . أنه يفضل ذا على غريه

املذنب من اإلسالم ويدخلونه يف الكفر، ويستحلون دمه، وخيلدونه يف النار إذا مات على ذلك، قد 
وما هم بِخارِجِني من النارِ :  كقولهيتشبثون ببعض األدلة وببعض اآليات يف ختليد العصاة يف النار

، كُلَّما أَرادوا أَنْ ]٣٧:املائدة[، يرِيدونَ أَنْ يخرجوا من النارِ وما هم بِخارِجِني منها ]١٦٧:البقرة[
.  من النار، وينكرون الشفاعة، وينكرون خروج العصاة]٢٠:السجدة[يخرجوا منها أُعيدوا فيها 

: ويغفلون عن اآليات اليت فيها مغفرة اهللا، وسعة رمحته وفضله، ويتركون اآليات الصرحية مثل قوله تعاىل
ورحمتي : ، ومثل قوله تعاىل]٤٨:النساء[إِنَّ اللَّه ال يغفر أَنْ يشرك بِه ويغفر ما دونَ ذَلك لمن يشاُء 

يكُلَّ ش تعسقُونَ وتي ينلَّذا لهبأَكْتفُوا : ، ومثل قوله]١٥٦:األعراف[ٍء فَسرأَس ينالَّذ يادبا عقُلْ ي
 يمحالر فُورالْغ وه هاً إِنيعمج وبالذُّن رفغي إِنَّ اللَّه اللَّه ةمحر نطُوا مقْنال ت فُِسهِملَى أَن٥٣:الزمر[ع[ ،

: ونقول هلم. ال إله إلَّا اهللا خالصاً من قلبه، وأشباه ذلك: ثل أحاديث الشفاعة اليت تعم كل من قالوم
اآليات اليت ذكرمت خاصة بالكفار الذين كُتب عليهم اخللود؛ وذلك ألن يف أوهلا ذكر الكفر، وذكر 

وا فيها، وأما الذين من الشرك، فهؤالء هم الذين ال خيرجون من النار، وإذا أرادوا اخلروج منها أعيد
  أهل التوحيد ودخلوها عقوبة

)٤/٢٣٧(  

  

فال داللة لكم فيما متسكتم به من العمومات، بل األدلة : على ذنوب مؤقتة فإم خيرجون منها، إذاً
كذلك مثالً املرجئة الذين يعتقدون أن . واضحة يف أنكم خاطئون ومائلون وزائغون عن احلق والصواب



وإِنْ تك حسنةً :  ويستدلون بآيات الوعد، ويتركون آيات الوعيد، فيستدلون بقولهاملعاصي ال تضر،
إن الشرك حيبط األعمال، فإذا كان : ويقولون] ٤٠:النساء[يضاعفْها ويؤت من لَدنه أَجراً عظيماً 

ذنب، كما ال ينفع مع الشرك حيبط األعمال، فكذلك اإلميان ميحو السيئات، فال يضر مع اإلميان 
هذا قياس فاسد، وذلك ألن اهللا توعد العصاة بأنواع من الوعيد، وجعل هذا : ونقول هلم. الشرك عمل

. الوعيد خاصاً بأم يعذبون يف النار على قدر ذنوم، فنحمل على ذلك اآليات اليت متسك ا الوعيدية
ء املرجئة واملعتزلة واألشعرية والكَرامية فإذا أردنا أن جنمع هؤالء اخلوارج وهؤال: وعلى كل حال

والكُلَّابية واخلَطَّابية وأشباههم من املبتدعة، وكذا الرافضة والزيدية واإلمامية والشيعة وما أشبه ذلك، ال 
وكذلك نقول للمخالفني يف هذا . بد أم إذا تليت عليهم األدلة الواضحة مل يستطيعوا أن ينفصلوا عنها

ال شك أن خالفاتكم هذه صرحية يف خمالفة احلق : ه األيام؛ الذين متذهبوا وحتزبوا نقولالعصر ويف هذ
والصواب، إذا رجعتم إىل كتاب اهللا وسنة رسوله وجدمت أا تقدح يف معتقدكم، وأن األدلة ترد 
دلة، أقوالكم، وتنص على خالف ما تقولونه، وأنكم مىت فضلتم رأياً أو نظراً أو ميالً فقد أبطلتم األ

وعدلتم عن السنة، وفضلتم اتباع األهواء والشهوات، وملتم إىل ما متليه عليكم نفوسكم، فأصبحتم 
بذلك خمالفني لدينكم الذي تنتمون إليه، وهو دين اإلسالم، وأصبحتم بذلك خارقني إلمجاع األمة يف أن 

ء الذين متذهبوا ذه املذاهب ولكن هؤالء الذين خالفوا يف هذه األزمنة، وهؤال. املرجع إىل كتاب اهللا
  اجلديدة، يف الغالب أن انتماءهم إىل اإلسالم جمرد انتماء ال حقيقة له، وإال فلو نظرنا يف مناهجهم

)٤/٢٣٨(  

  

فهذا ما يتعلق بأحد النوعني من االختالف، . اليت يسلكوا لوجدناها ختالف اإلسالم، ختالفه خمالفة كلية
 واحد من الصنفني يضلل اآلخر ويبدعه، وهو مثل االختالف الذي وقع وهو اختالف التضاد الذي كل

وقَالَت الْيهود : بني اليهود والنصارى، حىت اختلفوا اختالف تضاد، حكى اهللا عنهم هذا االختالف بقوله
فكذلك هؤالء ]. ١١٣:البقرة[لَيست النصارى علَى شيٍء وقَالَت النصارى لَيست الْيهود علَى شيٍء 

: فاخلوارج يقولون مثالً. املختلفون فإن اختالفهم أيضاً اختالف تضاد، كل منهم يدعي احلق يف جانبه
ليست املعتزلة على شيء، وكذا تقول : واألشاعرة يقولون. ليست اجلربية على شيء، وكذا يقول اربة

لى شيء، وكذلك أهل السنة مع الرافضة، كل منهم لستم ع: وأهل السنة يقولون يف اجلميع. املعتزلة
احلق معنا وأنتم ضالون خاطئون، وهؤالء يقولون كذلك : إنكم لستم على شيء، هؤالء يقولون: يقول
وكذلك الفرق اليت حدثت يف هذه األزمان، وتسمت بأمساء جديدة، كل فرقة جتعل احلق يف . أيضاً

ولكن املرجع واحد، فإذا . فيما يتمسك به اآلخرونجانبها، وتفضل نفسها على األخرى، وتقدح 
رجعنا إىل األصل الذي هو الشريعة اإلسالمية، وتركنا ما سوامها، عرفنا أن احلق واحد ال يتعدد، 



ليس ملن خالفه عذر، بل هو ملوم، وليس مبصيب، خالفاً للمعتزلة الذين جعلوا االجتهاد : وحينئذ نقول
االجتهاد له : إن كل جمتهد مصيب، وحنن نقول: اتهدين وقالوايتعدد، واحلق يف جانب كل من 

حدود، مث أيضاً النيب صلى اهللا عليه وسلم أخرب بأن اتهد واحد، واملصيب واحد، واتهد املخطئ 
وهذا إذا كان االجتهاد له جمال، وأما الذين . معذور إذا أخطأ، وله أجر على اجتهاده، وخطؤه معفو عنه

  يهم احلجةقامت عل
  حقيقة االختالفات الواقعة يف صدر اإلسالم

…  

)٤/٢٣٩(  

  

وأما أهل البدعة فاألمر فيهم ظاهر، ومن جعل اهللا له هدايةً ونوراً : [قال الشارح رمحنا اهللا تعاىل وإياه
رأى من هذا ما تبني له منفعة ما جاء يف الكتاب والسنة من النهي عن هذا وأشباهه، وإن كانت القلوب 

الذم فيه واقع : واالختالف األول الذي هو اختالف التنوع. لصحيحة تنكر هذا؛ لكن نور على نورا
على من بغى على اآلخر فيه، وقد دل القرآن على محد كل واحد من الطائفتني يف مثل ذلك، إذا مل 

ائمةً علَى أُصولها فَبِإِذْن اللَّه ما قَطَعتم من لينة أَو تركْتموها قَ: حيصل بغي، كما يف قوله تعاىل
: وكما يف قوله تعاىل. ، وقد كانوا اختلفوا يف قطع األشجار، فقطع قوم، وترك آخرون]٥:احلشر[

 ينداهش هِمكْمحا لكُنمِ والْقَو مغَن يهف تفَشإِذْ ن ثري الْحف انكُمحانَ إِذْ يملَيسو داودا * واهنمفَفَه
 نيلا فَاعكُنو رالطَّيو نحبسالَ يالْجِب داود عا منرخساً ولْمعاً وكْما حنيكُلَّاً آتانَ وملَي٧٨:األنبياء[س-

 وكما يف إقرار النيب صلى اهللا عليه وسلم يوم. فخص سليمان بالفهم، وأثىن عليهما باحلكم والعلم] ٧٩
وكما يف قوله صلى اهللا . بين قريظة ملن صلى العصر يف وقتها وملن أخرها إىل أن وصل إىل بين قريظة

: واالختالف الثاين هو). إذا اجتهد احلاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر: (عليه وسلم
اَء اللَّه ما اقْتتلَ الَّذين من ولَو ش: ما حمد فيه إحدى الطائفتني، وذُمت األخرى، كما يف قوله تعاىل

بعدهم من بعد ما جاَءتهم الْبينات ولَكنِ اختلَفُوا فَمنهم من آمن ومنهم من كَفَر ولَو شاَء اللَّه ما اقْتتلُوا 
 رِيدا يلُ مفْعي اللَّه نلَكوا :  تعاىلوقوله]. ٢٥٣:البقرة[وكَفَر ينفَالَّذ هِمبي روا فمصتاخ انمصخ ذَانه
  ]١٩:احلج... [قُطِّعت لَهم ثياب من نارٍ 

)٤/٢٤٠(  

  



وأكثر االختالف الذي يؤول إىل األهواء بني األمة من القسم األول، وكذلك إىل سفك الدماء، . اآليات
غضاء؛ ألن إحدى الطائفتني ال تعترف لألخرى مبا معها من احلق، وال واستباحة األموال والعداوة والب

تنصفها، بل تزيد على ما مع نفسها من احلق زيادات من الباطل، واألخرى كذلك، ولذلك جعل اهللا 
ات بغياً بينهم وما اختلَف فيه إِلَّا الَّذين أُوتوه من بعد ما جاَءتهم الْبين: مصدره البغي يف قوله

؛ ألن البغي جماوزة احلد، وذكر هذا يف غري موضع من القرآن ليكون عربةً هلذه األمة، ]٢١٣:البقرة[
وقريب من هذا الباب ما أخرجاه يف الصحيحني عن أيب الزناد عن األعرج عن أيب هريرة رضي اهللا عنه 

تركتكم، فإمنا أهلك من كان قبلكم بكثرة سؤاهلم ذروين ما : (أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
) واختالفهم على أنبيائهم، فإذا يتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم

فأمرهم باإلمساك عما مل يؤمروا به، معلالً بأن سبب هالك األولني إمنا كان كثرة السؤال، مث االختالف 
اختالف يف : أحدمها:  االختالف يف الكتاب من الذين يقرون به على نوعنيمث. على الرسل باملعصية

كاختالفهم يف تكلم اهللا : فاألول. وكالمها فيه إميانٌ ببعض دون بعض. اختالف يف تأويله: والثاين. ترتيله
 هذا الكالم حصل بقدرته ومشيئته، لكنه خملوق يف غريه مل يقم به،: بالقرآن وترتيله، فطائفة قالت

بل هو صفة له قائم بذاته ليس مبخلوق؛ لكنه ال يتكلم مبشيئته وقدرته، وكل من : وطائفة قالت
الطائفتني مجعت يف كالمها بني حق وباطل، فآمنت ببعض احلق، وكذبت مبا تقوله األخرى من احلق، 

عض فكثري، وأما االختالف يف تأويله الذي يتضمن اإلميان ببعضه دون ب. وقد تقدمت اإلشارة إىل ذلك
خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على : كما يف حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال

أصحابه ذات يوم وهم خيتصمون يف القدر، هذا يرتع بآية، وهذا يرتع بآية، فكأمنا فقئ يف وجهه حب 
  :الرمان فقال

)٤/٢٤١(  

  

انظروا ما أمرمت به فاتبعوه، وما يتم ! ضه ببعض؟أم ذا وكلتم أن تضربوا كتاب اهللا بع! أذا أمرمت؟(
ذا ضلت األمم قبلكم، باختالفهم على أنبيائهم، وضرم الكتاب ! يا قوم: (ويف رواية) عنه فانتهوا

بعضه ببعض، وإن القرآن مل يرتل لتضربوا بعضه ببعض؛ ولكن نزل القرآن يصدق بعضه بعضاً، ما 
فإن األمم قبلكم مل يلعنوا حىت اختلفوا، وإن : (، ويف رواية)شابه فآمنوا بهعرفتم منه فاعملوا به، وما ت

وهو حديث مشهور خمرج يف املسانيد والسنن، وقد روى أصل احلديث مسلم يف ) املراء يف القرآن كفر
هجرت إىل النيب صلى اهللا : صحيحه من حديث عبد اهللا بن رباح األنصاري أن عبد اهللا بن عمرو قال

ه وسلم يوماً فسمع أصوات رجلني اختلفا يف آية، فخرج علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم علي
ومجيع أهل البدع ). إمنا هلك من كان قبلكم باختالفهم يف الكتاب: (يعرف يف وجهه الغضب فقال



 إما أن خمتلفون يف تأويله، مؤمنون ببعضه دون بعض، يقرون مبا يوافق رأيهم من اآليات؛ وما خيالفه
هذا متشابه ال يعلم أحد معناه، : يتأولوه تأويالً حيرفون فيه الكلم عن مواضعه، وإما أن يقولوا

وهو يف معىن الكفر بذلك؛ ألن اإلميان باللفظ بال معىن هو من جنس ! فيجحدون ما أنزله اهللا من معانيه
وراةَ ثُم لَم يحملُوها كَمثَلِ الْحمارِ يحملُ مثَلُ الَّذين حملُوا الت: إميان أهل الكتاب، كما قال تعاىل

إال تالوةً : أي] ٧٨:البقرة[ومنهم أُميونَ ال يعلَمونَ الْكتاب إِلَّا أَمانِي : ، وقال تعاىل]٥:اجلمعة[أَسفَاراً 
مل به، واشتبه عليه بعضه، من غري فهم معناه، وليس هذا كاملؤمن الذي فهم ما فهم من القرآن فع

فما عرفتم منه فاعملوا به، وما جهلتم : (فوكَل علمه إىل اهللا، كما أمره النيب صلى اهللا عليه وسلم بقوله
يف هذا الكالم يبني الشارح أن ]. فامتثل ما أمر به نبيه صلى اهللا عليه وسلم) منه فردوه إىل عالمه

  يسبب الوحشةاالختالف جنسه مذموم، وما ذاك إال ألنه 

)٤/٢٤٢(  

  

والعداوة والبغضاء بني املسلمني، ويفرق الكلمة، ويوقع الفرقة املعنوية، حبيث تكون كل فرقة وكل 
حزب ينتصر حملنته وملعتقده وملذهبه، ويضلل اآلخر، فال يكون املسلمون مجيعاً جمتمعني، بل فرقاً 

 الذم وال التضليل فهذا اختالف يف فروع، وأما االختالف الذي هو واقعي وال يصل إىل حد. وأحزاباً
أو يسمى اختالف تنوع، ليس اختالف تضاد، وذلك ألنه من طبيعة اتهدين أن اجتهادهم يصيب تارةً 
وخيطئ تارة، وأن الذي خيطئ قد خييل إليه أن الصواب معه، وأن اخلطأ مع اآلخر، فيستمر على خطئه 

  . ......ذهالذي يظنه صواباً وهو معذور واحلال ه
  االختالف الواقع بني الصحابة يف عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم

…  

)٤/٢٤٣(  

  

مسعنا ما نقله الشارح من االختالف الذي وقع بني الصحابة يف عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم، وأقرهم 
 -ار املدينةوهم يهود جبو-ففي غزوة بين النضري . اهللا تعاىل، وأقرهم رسوله عليه الصالة والسالم

حاصرهم الصحابة، وكانت خنيلهم حميطة م، فجعل بعض الصحابة يقطع من النخل ليكون غيظاً 
ال تقطعوها فإا يف مآهلا سترجع غنيمة للمسلمني، وكل منهم جمتهد، فأقر اهللا : للكفار، وبعضهم يقول
وكذلك ]. ٥:احلشر[ قَائمةً علَى أُصولها فَبِإِذْن اللَّه ما قَطَعتم من لينة أَو تركْتموها: هؤالء وهؤالء فقال

االختالف الذي حصل يف غزوة بين قريظة، وهم أيضاً طائفة من اليهود، ملا نقضوا العهد قال النيب صلى 



، وهم مبكان بعيد، ال )اخرجوا إليهم، ال يصلني أحد منكم العصر إال يف بين قريظة: (اهللا عليه وسلم
أن يصلوه يف الوقت القريب، فبعض الصحابة صلوا يف الطريق، وبعضهم أخروا الصالة حىت ميكن 

إمنا أراد منا اإلسراع، : وصلوا بين قريظة بعد غروب الشمس، فأقر هؤالء وهؤالء، األولون قالوا
 منتثل أمره ولو فات وقت الصالة، فكلهم جمتهد، ويسمى هذا اختالف تنوع، ومل: واآلخرون قالوا

وهذا مثل االختالف الذي وقع بني الصحابة ملا تويف النيب صلى اهللا عليه . يخطَّأ أحد منهم الجتهادهم
إنه قد مات، فاختلفوا، مث بعد ذلك : إمنا هو إغماء، وبعضهم قال: وسلم، فبعضهم أنكر موته وقالوا

]. ١٤٤:آل عمران[لَ انقَلَبتم علَى أَعقَابِكُم أَفَإِين مات أَو قُت: اجتمعوا ملا مسعوا أبا بكر يتلو قوله تعاىل
إم يقرون بالشهادة، وإمنا : نقاتلهم، وقال بعضهم: وكذلك ملا ارتد املرتدون من األعراب قال بعضهم

ما هو إال أن رأيت اهللا شرح صدر : (منعوا الزكاة فاختلفوا، مث اجتمعوا بعد ذلك على قتاهلم، قال عمر 
فهذا يبني أم مىت علموا أن احلق مع أحدهم رجعوا إليه، ومل يتعصب ). ال فعلمت أنه احلقأيب بكر للقت

  أحد منهم لرأيه وال ملذهبه، وال شك أن هذا هو الصواب والفعل

)٤/٢٤٤(  

  

الصحيح، كون اإلنسان يرجع إىل احلق مىت عرفه، فإن احلق قدمي كما قاله عمر رضي اهللا عنه، 
ومن هذا أيضاً االختالف الذي وقع بني األئمة، وقع بني .  من التمادي يف الباطلوالرجوع إىل احلق خري

الصحابة خالف يف بعض الفروع، فخالف ابن عباس يف أشياء ولكن مل يضلله غريه، فروي عنه أنه 
حتجب : خالف حىت يف مسائل فرضية، خالف يف حجب األم بأخوين، ورأى أا ال تحجب إال بثالثة أي

]. ١١:النساء[فَإِنْ كَانَ لَه إِخوةٌ : إن األخوين ليسا بإخوة، واهللا يقول: ثلث إىل السدس، وقالمن ال
: زيادة يف السهام، ونقص يف األنصباء، فقال: إن الفرائض ليس فيها عول، يعين: وخالف يف العول وقال

حابة الذين عملوا بالعول اتفقوا والص. إن الذي علم عدد رمل عاجل مل جيعل يف املال نصفاً ونصفاً وثلثاً
وخالف يف حترمي . هذا اجتهاده، ولبقية الصحابة اجتهادهم: على العمل به؛ ولكن مل يضللوه، وقالوا

إن النيب صلى اهللا عليه وسلم ما ى عنها إال أا محولة الناس، فرد عليه الصحابة : احلمر األهلية، وقال
أو حنو ذلك، ولكن مع ذلك مل يعادوه، ومل ) إا رجس أو ركس: (إنه ى عن احلمر وقال: الذين قالوا

  .هذا اجتهاده ولآلخرين اجتهادهم: يقاطعوه، ومل يكن بينهم وبينه عداوة وقالوا
  االختالف الواقع بني األئمة األربعة

…  

)٤/٢٤٥(  

  



ثرياً، وتعرفون الكتب األئمة األربعة الذين هم أبو حنيفة و مالك و الشافعي و أمحد اختلفوا اختالفاً ك
املؤلفة حبيث إن هناك أربعة أقوال يف املسألة الواحدة؛ ولكن بعضهم يصلي وراء بعض، ومل يضلل 

واإلمام الشافعي . ال تقرأ البسملة يف الصالة ال سراً وال جهراً: فمثالً اإلمام مالك يقول. بعضهم بعضاً
هو شيخي أروي عنه، ولو كنت قد خالفته يف : يجهر ا، ومع ذلك هو يروي عن مالك ويقول: يقول
وهذا االختالف مل . تقرأ سراً وال يجهر ا، والبسملة يف الفاحتة ويف السورة: واإلمام أمحد يقول. هذا

يسبب تقاطعاً بينهم، بل كل منهم يروي عن اآلخر، فاإلمام أمحد يروي عن الشافعي ، فيأخذ من آرائه 
. يروي عن مالك ، فيعترف به ويروي عنه يف مسنده، وكذلك بقية العلماءومن اجتهاداته، و الشافعي 

: وهكذا اخلالف الذي وقع بني أيب حنيفة و مالك ، فمثالً اختلفوا يف تقدير الصاع، فقال أبو حنيفة 
الصاع مخسة أرطال وثلث، ومع ذلك كل منهما يرى أن له : الصاع مثانية أرطال، وقال مالك 

هم يف الزكاة، واختالفهم يف مسائل كثرية من احلج، واختالفهم يف علة الربا وما أشبه واختالف. اجتهاده
إن هذا مما أدى إليه اجتهادهم، وهم يف ذلك كله : وال نضللهم يف هذه االختالفات، بل نقول. ذلك

 إذا اجتهد احلاكم فأصاب فله أجران، وإذا: (بذلوا وسعهم فيدخلون يف قوله صلى اهللا عليه وسلم
الذي أصاب ال شك أنه بذل جهداً وتوسع يف البحث والتنقيب، أو كان أمكن ). اجتهد فأخطأ فله أجر

أما الذي أخطأ . أجر االجتهاد، وأجر اإلصابة: وأقوى وأفهم وأقدر؛ فوفقه اهللا فأصاب احلق، فله أجران
خطأ؛ ولكن ليس كل أحد وقد بذل وسعه يف البحث فله أجر االجتهاد، يفوته أجر اإلصابة، ويعذر إذا أ

يكون أهالً لالجتهاد، بل إمنا جيتهد يف املسائل ويبحث فيها من يكون عنده القدرة واالستطاعة على 
البحث، وعلى الوصول إىل الصواب، وعلى عني املسألة املطلوبة، فأما إذا كان قاصراً يف مثل هذه 

  األشياء فال يليق أن يمكن من االجتهاد،

)٤/٢٤٦(  

  

-اخلالف يف فروع املسائل مشهور ومدون : وبكل حال. إنه من أهل االجتهاد وإنه أصاب: قالوال ي
 يف الكتب الفقهية، وكل يأخذ مما تيسر منه، فإن وجدت املسألة فيها خالف بني الشافعي و -واحلمد هللا

 نفسك، وأقرب أمحد مثالً أو بني مالك و أيب حنيفة فإنك تنظر أيها أقرب إىل الصواب، وأيها أمكن يف
إىل اإلصابة والدليل، فتأخذ ا، وال تأخذ مبجرد امليل، وال مبا واه النفس، بل ترجع إىل ما هو األوىل 

  .والصواب، وبذلك تكون موفقاً إن شاء اهللا
  ]٩٩[شرح العقيدة الطحاوية 

ذي أمر اهللا الناس لإلسالم مميزات وفضائل كثرية، وهو دعوة مجيع األنبياء مع اختالف شرائعهم، وهو ال
  .باتباعه، ولكن أكثر الناس أعرضوا عنه اتباعاً للهوى أو تقليداً لآلباء أو جهالً حبقيقته



  أسباب اختالف التضاد يف األمة
…  

)٤/٢٤٧(  

  

تطرق الطحاوي رمحه اهللا إىل أن دين اإلسالم جاء باالجتماع، وحث على لزوم مجاعة املسلمني، وى 
 وتوسع الشارح رمحه اهللا يف بيان أسباب االختالف، وبني أنواعه، وذكر أن .عن التفرق واالختالف

وأن اختالف التنوع ال يضلل به؛ وذلك ألنه يثبت .  واختالف تضاد-.  اختالف تنوع-: االختالف
عن اجتهاد، كاختالف الصحابة يف تفسري بعض اآليات، وكذا املفسرون بعدهم اختلفوا يف بعض معاين 

أنه اإلسالم، وفسره بعضهم بأنه ) الصراط املستقيم(ففسروا مثالً .  كان املعىن واحداًاآليات، وإن
وكذلك اختالفهم يف معاين كثري من األحاديث اليت يدخل فيها . الرسول، وال فرق فاملعىن واحد

أما اختالف التضاد فال شك أنه يضلل به، وهو الذي حيدث عن هوى، ويكون سبب . االجتهاد
 اتباع األهواء، وذلك ألن املبتدع مىت هوي حنلة ومال إليها فإنه يصر على تلك النحلة االختالف

كذلك أيضاً ). أن اهلوى يعمي ويصم: (وهذا ما يسببه اتباع اهلوى، وقد ورد يف األثر. وخيالف األدلة
ويعرف القول تقليد اآلباء، وذلك ألن كثرياً من الناس قد يتضح له احلق، : من أسباب اختالف التضاد

الصحيح، مث خيالفه، ملاذا؟ ألن آباءه وأسالفه ليسوا على هذا املسلك، وإذا خالفه أحد منهم هجروه 
وهذه سنة املشركني، ذكر اهللا أم يعرفون احلق مث خيالفونه، ! تترك معتقد آبائك وأسالفك؟: وقالوا

أَلْفَو مهويعرفون أن الباطل باطل ويرتكبونه، ملاذا؟ إِن الِّنيض ماَءهونَ * ا آبعرهي ملَى آثَارِهع مفَه
]. ٢٣:الزخرف[إِنا وجدنا آباَءنا علَى أُمة وإِنا علَى آثَارِهم مقْتدونَ : يقولون]. ٧٠-٦٩:الصافات[

 الرافضة كانوا :فمثالً. يتمسكون مبذاهب آبائهم وأسالفهم ولو تبني هلم احلق: وكذلك بقية املبتدعة
قدمياً ال يقرءون كتب السنة، وذلك ألا مل تنتشر ومل تشتهر، وإمنا يقرءون الكتب اليت يكتبها أئمتهم، 

  فكثري من عوامهم ممن يريد احلق مل يعرفه، ومل يصل إليه ما يبني الطريق احلق، فبقوا على ضالهلم؛

)٤/٢٤٨(  

  

كتب الصحيح، وكتب السنن، وكتب املسانيد، وكتب ولكن يف هذه األزمنة طُبعت الكتب، وانتشرت 
فبعض الشباب من . السنة، ومن أرادها من الشيعة أو غريهم قدر عليها، وحتصل عليها وعرف احلق

الرافضة تبني هلم طريق احلق فاهتدى منهم أفراد؛ ولكن ملا اهتدوا وخالفوا طرق الرافضة ماذا فعل 
فضايقوهم وأضروهم، ! أتتركون عقيدة أسالفكم؟! آبائكم؟أتتركون سنة : أهلوهم؟ هجروهم وقالوا



ال ميكن أن تكون أهدى من أيب ومن : أحدهم حيكي لنا أنه ملا اهتدى متسكت زوجته مبذهبها وقالت
وبقيت على طريقة آبائها، هو قرأ وعرف فسلك طريق احلق، وأما زوجته وأهله ! أبيك ومن أسالفنا

 أيضاً يف الدمام أو يف القطيف ملا درست ومسعت األخبار، وقرأت وهكذا شابة. فإم مقتوه وطردوه
الكتب والنشرات، وأصغت إىل اإلذاعة وما ينشر فيها، واقتنت شيئاً من الكتب، واحتكت بأهل السنة؛ 
عرفت أن طريقة الشيعة باطلة وبعيدة من الصواب، فتلقت احلق واهتدت ومتسكت به، فماذا لقيت من 

: نقول. ولكنها صربت على ذلك كله! وطرد وإبعاد! حبس وضرب! يت من الضرر؟وماذا لق! األذى؟
ال شك أن الذين يقلدون اآلباء واألجداد وهم على ضالل ضالون، والعاقل خيتار احلق، خيتار الصواب، 

لْمرُء من يوم يفر ا: ولو خالفه من خالفه، وذلك ألنه ال يهمه إال نفسه، يف الدار اآلخرة يتربأ منه أهله
 يهأَخ * أَبِيهو هأُميفرون منه، وال يتقبلون منه وال يقبل منهم، وال ينفع بعضهم ] ٣٥-٣٤:عبس[و
أن من أسباب هذا : واحلاصل! كيف يقدم أحدهم الباطل تقليداً لآلباء واألجداد؟: فإذاً. بعضاً

 واألسالف، وهذا يؤدي إىل أنه قد يعرف تقليد اآلباء واألجداد: اتباع اهلوى، ومن أسبابه: االختالف
ولَوِ اتبع الْحق أَهواَءهم لَفَسدت السموات واَألرض : اإلنسان احلق ويتمسك بالباطل، اهللا تعاىل يقول

 يهِنف نمتبع]٧١:املؤمنون[وفإذا كان احلق واضحاً فاحلق أحق أن ي ،...... .  
  مفاسد اختالف التضاد

…  

)٤/٢٤٩(  

  

اختالف التضاد سبب التفرق بني املسلمني، وسبب ضياع احلقوق، وسبب التعصب، فكل طائفة تعرف 
فلو قرأنا مثالً كتب املعتزلة، لوجدنا فيها من التعصب والتشدد والتكلف . احلق ولكنها تتعصب للباطل

وجودين يف عمان؛ لعرفنا أم ولو قرأنا كتب اخلوارج أو اإلباضية امل! يف صرف األدلة الشيء العجاب
فالفرق الذين تفرقوا . يعرفون احلق مث ينكرونه، وكذلك إذا قرأنا الكتابات اليت يكتبها هؤالء املخالفون

 كطائفة البعث، وطائفة العلمانيني وحنوهم، ال شك أم قد اتضح هلم -!وما أكثرهم-يف هذه األزمنة 
هواؤهم منقادة حنو تلك األدلة، وحنو العمل ا، متسكوا بالباطل احلق، وعرفوا األدلة؛ ولكن ملا مل تكن أ

وتشبثوا به، وقدموا الباطل على احلق، فكان هذا هو السبب يف كثرة الفرق، وتفرقت فرق األمة، 
فمن الفرق ما يصل إىل حد . وصار بعضهم يضلل بعضاً، وخيالف بعضهم بعضاً، ويتربأ بعضهم من بعض

: همية فقد أخرجهم كثري من األمة ومن العلماء من الثنتني والسبعني فرقة، وقالواالكفر، كفرقة غالة اجل
ويف هذه األزمنة فرقة الدروز، وهم موجودون يف . ليسوا من فرق األمة، وكفرقة الفالسفة والباطنية

ه سورية ولبنان، ذكر لنا بعض املشايخ أم عثروا على واحد منهم يف الرياض وهو سكران، فجاءوا ب



مكتوب يف جوازك ويف : قالوا. أنا ال أصلي: ليعاقبوه؛ ولكن شهد عليه أناس أنه ال يصلي، فسألوه فقال
الدروز . ليس يف ديننا صالة، فبحثوا عنه فإذا هو درزي: فقال! إقامتك أنك مسلم، ملاذا ال تصلي؟
 الذين اهتدوا منهم وكثري من! إسالم بال صالة؟! أين اإلسالم؟! يكتبون يف هويام أم مسلمون

قاطعوهم، قاطعوا أوالدهم الذين اهتدوا أو بنام وتربءوا منهم، بل لو وجدوهم لقتلوهم، من اهتدى 
منهم ورجع إىل اإلسالم اغتالوه وقتلوه، وكانوا خيفون كتبهم اليت فيها معتقدام؛ ولكن تسربت يف 

ت التصوير، ولوجود الناسوخ وحنوه، والذي هذه األزمنة ومل يستطيعوا أن خيفوها، لوجود املطابع وآال
  يصور من بعيد، فافتضحوا وظهرت بذلك

)٤/٢٥٠(  

  

وكذلك فرقة النصريية موجودة يف سورية ويف . عقائدهم املشينة، فاتضح أم ليسوا من فرق األمة
، ومطبوعة غريها، وقدمياً قد كتب عنهم العلماء كشيخ اإلسالم ابن تيمية له رسالة فيهم مطبوعة مفردة

هؤالء أكفر من اليهود : مع اموع، بني فيها فضائحهم وعقائدهم السيئة، إذا نظرنا يف عقيدم قلنا
مسلم، وليس معهم : والنصارى، وذلك لبعدهم عن اإلسالم، ومع األسف أنه يكتب يف بطائق هويام

 ويطعنون يف القرآن، ال شك أم وهكذا غالة الرافضة الذين يكفرون أجالء الصحابة،. إلَّا جمرد االسم
وبكل ! يصلون إىل مرتبة الكفر، وذلك ألم إذا كانوا ال يؤمنون بالكتاب والسنة فماذا بقي عندهم؟

فهذه فرق خرجت من ملة اإلسالم، أما بقية الفرق فيمكن أن تكون من املسلمني، ويعمهم اسم : حال
بدعتهم مضللة ال توصلهم إىل حد الكفر، كبدعة املسلمني؛ ألم يصلون ويدينون باإلسالم، ولكن 

  . ......اإلباضية املوجودين يف عمان، وكذلك كثري من املبتدعة
  حكم األحزاب والفرق املوجودة يف عصرنا

…  

)٤/٢٥١(  

  

ما حكم األحزاب والفرق املوجودة اآلن يف كثري من الدول اإلسالمية، وقد تصل األحزاب إىل عشرين 
إذا نظرنا يف ! باً، وكل حزب يسجل أعداداً هائلة، وحيب أن يكون أكثر من اآلخر؟أو إىل مخسني حز

تلك األحزاب جند كل حزب يتسمى باسم، وال شك أا مل يرتل اهللا ا سلطاناً، فهي فرق ضالة، ينظر 
 هلم فمنهم من يكون كافراً حبتاً كالشيوعيني، ويف بعض البالد يكون. يف معتقدام وما مييلون إليه
ومنهم . ومنهم من يكون معه شيء من اإلسالم؛ ولكن ليسوا متمسكني به. أحزاب إما واحد وإما عدد



وهناك أحزاب . واجلميع يعمهم أم أحزاب وخمتلفون. من هم مسلمون؛ ولكن معهم شيء من املخالفة
 ما هو صواب، يف البالد اإلسالمية يتسمون بأمساء ظاهرها حسن، وأعماهلم فيها ما هو خطأ وفيها

مجاعة التبليغ، هؤالء فرقة نشئوا يف اهلند ويف الباكستان، وكان هدفهم أن يبلغوا الشرع، كما : فمثالً
أم يقتصرون على بيان الفعل دون أن يوضحوا أو : مسوا بذلك أنفسهم، وهلم طريقة يف الدعوة مبعىن

معات، ال يف اخلطب، وال يف املساجد العامة، يدعوا بالقول غالباً، ويدعون األفراد وال يتكلمون يف ات
هكذا ظهر : أما طريقتهم يف الدعوة فنقول. وال يف حماضرات وال غري ذلك، ورأوا أن هذه دعوة ناجحة

هلم، وال نعيبهم يف ذلك؛ لكن دخلت معهم فرق ضالة من الصوفية والقبوريني فأفسدوا عليهم دعوم، 
 ا ال نعيبهم، والذين يصلون إىل بغض التوحيد حبيث ال يقرءون يف فالذين يتمسكون بالسنة ويعملون

كتب العقيدة وال يقرون من يقرأ فيها، وال يقرءون يف كتب التوحيد، وحبيث أم يبايعون بعض 
رؤسائهم على الطاعة، وإن كان يف خالف احلق، وأم إذا كانوا يف غري بالد التوحيد يزورون املشاهد، 

وأما إذا مل يدخل معهم . ور، ويتمسحون ا، ويقروا، فمثل هذا ال يقره اإلسالمويعكفون عند القب
وكذلك هناك طوائف يف كثري من الدول اإلسالمية، كسورية ومصر . شيء من هؤالء فال بأس م

  والسودان، وهلم أيضاً فروع يف اململكة، ويتسمون بأمساء

)٤/٢٥٢(  

  

 إىل دعوة واحدة، فمنهم من يسمون بالسلفيني، ومنهم من حسنة، ويهدفون إىل هدف واحد، ويدعون
يسمون جبماعة أنصار السنة، ومنهم من يسمون أنفسهم بأهل التوحيد، واألمساء حسنة، واملقاصد 

كون هؤالء يفضلون طريقة، وهؤالء يفضلون : متقاربة، والطرق ختتلف، وال يضر هذا االختالف، يعين
قتصار على التأليف والنشر، وهؤالء يفضلون الرحالت ودعوة الناس، طريقة، هؤالء مثالً يفضلون اال

.. وهؤالء يفضلون الدعوة عن طريق املنابر واملساجد واحللقات والندوات واحملاضرات وحنوها، وهؤالء
كل ذلك يصب يف الدعوة ما دام أن املنهج سليم، ومناهجهم كما أخربنا كثري منهم : نقول.. وهؤالء

يدة سواًء دعوا أفراداً أو أشتاتاً، يدعون إىل حتقيق التوحيد، وحياربون البدع والشرك، يدعون إىل العق
فكلهم إن شاء اهللا على اخلري، وهلم نشاط يف كثري من البالد اإلسالمية، يوجدون حىت يف غري البالد 

ون يف اهلند العربية كالباكستان وغريها، ويف البالد البعيدة يضطهدون ويذلون، وذلك ألم يتهم
. والباكستان وغريها، بل ويف بعض البالد العربية؛ بكوم وهابيني، وأم كفار وضلَّال وما أشبه ذلك
وعلى كل حال اإلسالم أرشد أن جيتمع املسلمون، وأن يصريوا يداً واحدة، وألَّا يتفرقوا؛ ألم مىت 

ويصري هلم مكانة معنوية قوية، ويهام اجتمعوا واجتمعت كلمتهم فإم يقوون على مقاومة أعدائهم، 
فنتواصى مجيعاً بأن جتتمع كلمتنا . األعداء واألضداد، ومىت تفرقوا ذلوا وهانوا، وهذا ما يريده العدو



مىت رأينا من خيالف يف منهج أو مسلك، وحنرص على أن جنمع بني املتخالفني، نقرب هذا ونقرب هذا، 
ماذا ! رويدك: وهكذا أيضاً إذا رأينا من يعيب على بعض الطرق قلنا له. إىل أن يتآلفا ويصريا يداً واحدة

ال ينبغي لك أن : تعيب عليهم؟ فإذا وجدنا أن ذلك العيب الذي يعيبه ال يبلغ أن يهجروا ألجله، قلنا له
جر إخوتك املسلمني أو مشاخيك وعلماءك، وال أن تسيء الظن م مبجرد هذا الفعل الذي ال يبلغ أن 

  ون ذنباً، بل هو إما اجتهاد،يك

)٤/٢٥٣(  

  

وما يقع بني . وإما قول مسلوك قد قاله من العلماء املتقدمني من قاله، فكيف تضلل بقولٍ هو حمل اجتهاد
املسلمني يف هذه البالد وغريها من هذا االختالف الذي سببه سوء الظن بكثري من املشايخ، حىت اتهموا 

م حياولون اخلروج، وبأم شر على األمة من كذا وكذابأالل، وبأال شك أن هذا من وساوس .. م ض
والواجب على شباب املسلمني وشباب . الشيطان، وكيد األعداء الذين يريدون أن يفرقوا بني املسلمني

الصحوة الذين انتبهوا وأقبلوا على رم أن جيتمعوا، وألَّا خيطئ بعضهم بعضاً إال يف الشيء الذي يكون 
ؤه واضحاً، وأن يعذروا من رأوا منه شيئاً من النقص أو التقصري، وال يشددوا وال يتهموا إخوم أو خط

علماءهم مبداهنة أو بنقص أو بتعمد خطأ أو حنو ذلك، بل يعذروهم ويقبلوا منهم عذرهم، وبذلك 
  . ......جتتمع كلمة املسلمني إن شاء اهللا

  مميزات دين اإلسالم
…  

)٤/٢٥٤(  

  

ودين اهللا يف األرض والسماء واحد وهو دين اإلسالم، قال : (قوله: [لشارح رمحنا اهللا تعاىل وإياهقال ا
ورضيت لَكُم اِإلسالم ديناً : وقال تعاىل]. ١٩:آل عمران[إِنَّ الدين عند اللَّه اِإلسالم : اهللا تعاىل

 والتعطيل، وبني اجلرب والقدر، وبني األمن واإلياس ، وهو بني الغلو والتقصري، وبني التشبيه]٣:املائدة[
إنا معاشر : (ثبت يف الصحيح عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال..). 

عام يف ] ٨٥:آل عمران[ومن يبتغِ غَير اِإلسالمِ ديناً فَلَن يقْبلَ منه : ، وقوله تعاىل)األنبياء ديننا واحد
فدين ]. ٤٨:املائدة[لكُلٍّ جعلْنا منكُم شرعةً ومنهاجاً : كل زمان؛ لكن الشرائع تتنوع كما قال تعاىل

اإلسالم هو ما شرعه اهللا سبحانه وتعاىل لعباده على ألسنة رسله، وأصول هذا الدين وفروعه موروثة عن 
من صغري وكبري، وفصيح وأعجم، وذكي وبليد، أن الرسل، وهو ظاهر غاية الظهور، ميكن كل مميز 



يدخل فيه بأقصر زمان، وإنه يقع اخلروج منه بأسرع من ذلك، من إنكار كلمة، أو تكذيب، أو 
معارضة، أو كذب على اهللا، أو ارتياب يف قول اهللا تعاىل، أو رد ملا أنزل، أو شك فيما نفى اهللا عنه 

 الكتاب والسنة على ظهور دين اإلسالم، وسهولة تعلمه، وأنه فقد دل. الشك أو غري ذلك مما يف معناه
يتعلمه الوافد، مث يويل يف وقته، واختالف تعليم النيب صلى اهللا عليه وسلم يف بعض األلفاظ حبسب من 
يتعلم، فإن كان بعيد الوطن كضمام بن ثعلبة والنجدي ووفد عبد القيس، علمهم ما مل يسعهم جهله، 

ينشر يف اآلفاق، ويرسل إليهم من يفقههم يف سائر ما حيتاجون إليه، ومن كان قريب مع علمه أن دينه س
الوطن ميكنه اإلتيان كل وقت حبيث يتعلم على التدريج، أو كان قد علم فيه أنه قد عرف ما ال بد منه، 

وأما . )آمنت باهللا، مث استقم: قل: (أجابه حبسب حاله وحاجته، على ما تدل قرينة حال السائل كقوله
  من شرع ديناً مل يأذن به اهللا فمعلوم أن أصوله

)٤/٢٥٥(  

  

املستلزمة له ال جيوز أن تكون منقولة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وال عن غريه من املسلمني؛ إذ هو 
  ].......باطل، وملزوم الباطل باطل، كما أن الزم احلق حق
  عاإلسالم هو دين مجيع األنبياء مع اختالف الشرائ

…  
مسعنا أن املاتن والشارح رمحهما اهللا تطرقا إىل وحدة اإلسالم، الذي هو دين اهللا الذي رضيه لنفسه، 

ومن يبتغِ غَير : ، ورد ما سواه من األديان فقال]٣:املائدة[ورضيت لَكُم اِإلسالم ديناً : فقال تعاىل
 هنلَ مقْبي اً فَلَنينالمِ دوأن أصل هذا الدين واحد عليه مجيع األنبياء، الوحدة ]٨٥: عمرانآل[اِإلس ،

: والوحدانية اتفق عليها رسل اهللا، اتفقوا كلهم على الدعوة إىل التوحيد، فكل منهم يبدأ دعوته فيقول
 هرغَي إِلَه نم ا لَكُمم وا اللَّهدبا :  تعاىلفالتوحيد هو دين مجيع الرسل، كما قال]. ٥٩:األعراف[اعمو

 وندبا فَاعإِلَّا أَن ال إِلَه هأَن هي إِلَيوحولٍ إِلَّا نسر نم كلقَب نا ملْنسكل الرسل : أي] ٢٥:األنبياء[أَر
أوحيت إليهم هذه الكلمة، وأمروا ا، وبلَّغوها إىل قومهم، وإن كانت الشرائع متنوعة، كما حكى اهللا 

فأحل هلم أشياء كانت ] ٥٠:آل عمران[ولأُحلَّ لَكُم بعض الَّذي حرم علَيكُم : لعن عيسى أنه قا
حمرمة عليهم يف شريعة األنبياء قبله، وكذلك حكى اهللا عن نبينا صلى اهللا عليه وسلم أنه حيل هلم 

 أنه قبل بعثة :الطيبات، وحيرم عليهم اخلبائث، ويضع عنهم إصرهم واألغالل اليت كانت عليهم، أي
أثقال من التكاليف، وأغالل من األوامر والنواهي، : حممد صلى اهللا عليه وسلم كان عليهم آصار يعين

  .وتشديدات، وأن تلك اآلصار واألغالل وضعت وخفف عنهم يف هذه الشريعة اليت هي خامتة الشرائع



  يسر اإلسالم وسهولة تعلمه
…  

)٤/٢٥٦(  

  

 تعاليمه يسرية قريبة التناول، كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يعلمه دين اإلسالم دين يسري سهل،
وفد عبد القيس علمهم . أصحابه يف حلظات ويف أوقات يسرية، فيتعلمونه، فيخرج أحدهم معلماً ومبلغاً

أركان اإلسالم، وعلمهم بعض احملرمات؛ ولكنهم فهموا بلغتهم وبسليقتهم وفطرم بقية الشريعة، 
ال إله إلَّا اهللا، حممد : ادتني، وعرفوا معناها وما تستدعيه كل واحدة منهما، مبجرد ما قالوافعلمهم الشه

فأطاعوه ومل ) حممد رسول اهللا(فلم يعبدوا غريه، وعرفوا معىن ) ال إله إلَّا اهللا(رسول اهللا؛ عرفوا معىن 
وكذلك الزكاة بعث إليهم . عرفوهاوأما الصالة فإم صلوا معه يوماً أو يومني أو أياماً قليلة، و. يعصوه

. وكذلك الصوم، واحلج مبجرد ما أخربهم. من يعلمهم يف بالدهم، ومن يأخذ منهم الزكاة املفروضة
يعرفون، فاجللسة واجللستان يف تلك .. حرم عليكم كذا وكذا: وكذلك احملرمات، جمرد ما يقول

 هذه األزمنة يبقى عشرين سنة ومع ذلك ال يأيت احللقات العلمية يصبح ا أحدهم عاملاً، بينما أحدنا يف
على مجيع العلوم لقصر األفهام، ولتغري األلسن واالستعماالت، وتغري اللغات واللهجات احملدثة البعيدة 
عن األصل، فصار الواحد ال بد أن يبذل وقتاً يف تعلم الكلمات، مث يتعلم معانيها بعد حفظ الكلمات، 

ذكر الشارح أن النيب صلى اهللا عليه وسلم . ت واصطالحات العلوم الشرعيةمث بعد ذلك يتعلم مدلوال
كان يعلم كالً مبا هو أهم شيء عنده، وألجل هذا اختلفت أجوبته، يسأل سؤاالً واحداً وجييب بعدة 

من سلم : (، وتارةً يقول)آمنت باهللا مث استقم: قل: (ما أفضل األعمال؟ فتارة يقول: أجوبة، فإذا قيل له
أن تطعم الطعام، وتقرأ السالم على من عرفت ومن مل : (، وتارةً يفسره بأنه)ملسلمون من لسانه ويدها

وذلك ألنه خياطب كالً مبا يرى أنه مناسب له، وأنه أهم له وأوىل بأن يهتم به .. وتارةً.. ، وتارةً)تعرف
عترب من خصال اإلسالم واإلميان، فاجلميع واحد، واملؤدى واحد، وذلك ألا ت. ويتأثر به أفضل من غريه

  وهي

)٤/٢٥٧(  

  

فاملسلمون يدينون ذا الدين، ويعتقدون هذه الشريعة، : وعلى كل حال. العقائد والعبادات وحنوها
سهلة : فالعلوم. ويتبعوا، ويعرفون أنه ليس فيها تعقيد، وال صعوبات، ال يف علومها وال يف أعماهلا

: ألنك أوالً: نقول! إنين بذلت وتعلمت ومل أصر عاملاً: قُّل، قد يقول القائلويسرية؛ ولكنها حتتاج إىل تع



مل تقبل على العلم بكليتك؛ خبالف الصحابة، فإن أحدهم كان يقبل على العلوم بكليته وبقلبه وقالبه، 
مل تطبق : وألنك ثانياً. فيتعلمها يف يوم أو يف أيام أو يف عشرين يوماً كما يف حديث مالك بن احلويرث 

ومل تعمل مباشرة، وذلك ألن اإلنسان الذي يسمع الكلمات ويعرفها؛ ولكنه ال يطبقها يف حينه، تذهب 
من ذاكرته، ينساها بعد مضي سنة أو شهر أو حنو ذلك؛ خبالف من إذا أراد التعلم، وتفرغَ له وأقبل 

ومعلوم . ويكون عاملاً يف وقت قصريبقلبه، مث كلما تعلم شيئاً كرره وعمل به، فإنه ميكن أن ينال العلم 
أيضاً أن العلوم كثرية؛ ولكن يبدأ منها مبا هو األهم، فاإلسالم يعم األعمال اليت فعلها من الدين، 

واألعمال اليت تركها من الدين، واملباحات وحنوها، وهذه كلها داخلة يف مسمى اإلسالم، ومعرفتها 
جوا من بني أهلينا من بنني وآباء وعلماء ومشايخ كلهم يدينون يسرية، واحلمد هللا أن املسلمني الذين خر

  .باإلسالم وبالعقيدة السلفية، وال خيفى عليهم شيء من تعاليم هذا الدين
  دين اإلسالم وسط بني الغلو والتقصري

…  

)٤/٢٥٨(  

  

 ال تغلُوا في دينِكُم وال يا أَهلَ الْكتابِ: قال تعاىل): بني الغلو والتقصري: (وقوله: [قال الشارح رمحه اهللا
 قإِلَّا الْح لَى اللَّهقُولُوا ع١٧١:النساء[ت [ قالْح رغَي ينِكُمي دلُوا فغابِ ال تتلَ الْكا أَهقُلْ ي ،

ه لَكُم وال تعتدوا إِنَّ اللَّه ال يا أَيها الَّذين آمنوا ال تحرموا طَيبات ما أَحلَّ اللَّ: وقال تعاىل]. ٧٧:املائدة[
 يندتعالْم بحونَ * ينمؤم بِه متي أَنالَّذ قُوا اللَّهاتاً وباللَاً طَيح اللَّه قَكُمزا رمكُلُوا م٨٧:املائدة[و-

 صلى اهللا عليه ناساً من أصحاب رسول اهللا: (ويف الصحيحني عن عائشة رضي اهللا عنها أن]. ٨٨
ال آكل اللحم، : وسلم سألوا أزواج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن عمله يف السر؟ فقال بعضهم

ال أنام على فراش، فبلغ ذلك النيب صلى اهللا عليه وسلم : ال أتزوج النساء، وقال بعضهم: وقال بعضهم
 وأنام وأقوم، وآكل اللحم، وأتزوج لكين أصوم وأفطر،! ما بال أقوام يقول أحدهم كذا وكذا؟: فقال

سألوا عن عبادته يف السر، فكأم : (ويف غري الصحيحني). النساء، فمن رغب عن سنيت فليس مين
عثمان بن مظعون و علي : (وذُكر يف سبب نزول اآلية الكرمية عن ابن جريج عن عكرمة أن). تقالوها

ملاً موىل أيب حذيفة رضي اهللا عنهم تبتلوا، فجلسوا بن أيب طالب و ابن مسعود و املقداد بن األسود و سا
يف البيوت، واعتزلوا النساء، ولبسوا املسوح، وحرموا طيبات الطعام واللباس إال ما يأكل ويلبس أهل 

يا أَيها الَّذين : السياحة من بين إسرائيل، ومهوا باالختصاء، وأمجعوا لقيام الليل، وصيام النهار، فرتلت
ال : يقول] ٨٧:املائدة[ال تحرموا طَيبات ما أَحلَّ اللَّه لَكُم وال تعتدوا إِنَّ اللَّه ال يحب الْمعتدين آمنوا 



تسريوا بغري سنة املسلمني، يريد ما حرموا من النساء والطعام واللباس، وما أمجعوا له من قيام الليل 
  وصيام

)٤/٢٥٩(  

  

إن : وا به من االختصاء، فلما نزلت فيهم بعث النيب صلى اهللا عليه وسلم إليهم فقالالنهار، وما مه
ألنفسكم عليكم حقاً، وإن ألعينكم حقاً، صوموا وأفطروا، وصلوا وناموا، فليس منا من ترك سنتنا، 

هللا سبحانه تقدم أن ا..): وبني التشبيه والتعطيل : (.. وقوله). اللهم سلَّمنا واتبعنا ما أنزلت: فقالوا
وتعاىل حيب أن يوصف مبا وصف به نفسه، ومبا وصفه به رسوله صلى اهللا عليه وسلم، من غري تشبيه، 

مسع كسمعنا، وال بصر كبصرنا وحنوه، ومن غري تعطيل، فال ينفى عنه ما وصف به نفسه، أو : فال يقال
وقد تقدم الكالم يف هذا رسوله صلى اهللا عليه وسلم، فإن ذلك تعطيل، : وصفه به أعرف الناس به

وهذا ). ومن مل يتوق النفي والتشبيه زلَّ ومل يصب الترتيه: (املعىن، ونظري هذا القول قوله فيما تقدم
لَيس كَمثْله : فقوله]. ١١:الشورى[لَيس كَمثْله شيٌء وهو السميع البصري : املعىن مستفاد من قوله تعاىل

رد على ]: ١١:الشورى[وهو السميع البصري : وقوله. رد على املشبهة]: ١١:الشورى[شيٌء 
يف هذا بيان أن احلق وسط بني الطرفني، وأن أهل السنة وسط بني فرق األمة، وأن األمة وسط ]. املعطلة

م ال بني األمم، والكالم على وسطية أهل السنة ووسطية األمة طويل ومعروف، ومما ذكر الشارح أ
فالغلو هو التشديد على النفس، كما حصل من هؤالء . يغلون وال يقصرون، بل هم وسط بني ذلك

الذين مهوا أن خيتصوا وحرموا الطيبات، وشددوا على أنفسهم، ولزموا البيوت، واقتصروا على العلقة 
لذات والشهوات، من الطعام، وعزموا على أن يقوموا مجيع الليل، ويصوموا مجيع النهار، ويعتزلوا امل

والذين يقصرون هم الذين ال يأتون من األعمال إال بعض العمل، فال . ويتشبهوا بالرهبانية، فهؤالء غلوا
يصلون إال الفريضة مثالً، وإذا صلوها صلوها خفيفة، وال يصومون إال الفرض، ورمبا يقصرون يف 

يتشددون : األولون. ارة خيففواالصيام، أو يأتون مبا يفطِّر أو يفسد صيامهم، وكذلك يف الطه
  ويتقعرون يف

)٤/٢٦٠(  

  

فهؤالء يف طرف . العبادة، واآلخرون خيففون الطهارة ورمبا مل يبالغوا يف غسل األعضاء ومل يسبغوا
ال تغلُوا في دينِكُم : فالغلو مذموم هلذه اآلية. وهؤالء يف طرف، والوسط هو اخلري بني الغلو والتقصري

كذلك . والتقصري أيضاً مذموم؛ ألن فيه نقصاً يف العمل، ونقصاً يف لزوم ما أمر اهللا به]. ٧٧:املائدة[



فجميع العبادات ميكن أن يتصور فيها غلو . أيضاً الغلو والتقصري يعم مجيع األحوال والعبادات وحنوها
طعمة وال يتعامل إال مع وتقصري، فاملعامالت مثالً فيها غلو وتقصري، فالذي حيرم البيوع أو حيرم أكثر األ
هذا غالٍ قد حرم : فالن وفالن، أو ال يتعاطى، أو ال ميتلك من األموال إال شيئاً دون شيء، يقال

الطيبات، وكذلك لو حرم الصناعات اجلديدة، إذا حرم مثالً الركوب يف السيارات، أو يف الطائرات، 
ارة بالكهرباء، واالنتفاع بالكهرباء يف أو حرم االنتفاع باألجهزة احلديثة كمكرب الصوت واالستن

والذي يتوسع يف مثل هذه األشياء جيره . هذا قد غال: مكيفات، أو يف أنوار كهربائية أو حنو ذلك، نقول
إىل احلرام، فيستعمل مثالً السماع للموسيقى واألجهزة املفسدة كأجهزة الغناء، وأجهزة التصاوير 

فاألول قد . هذا قصر: م املاجنة وحنوها، ويتوسع يف ذلك، نقولوالتمثيالت اخلليعة، والصور واألفال
غال وتشدد، والثاين قد توسع وأتى مبا يفسد دينه أو يقلل عليه ديانته، وما بينهما وسط ال تشديد 

  .وغلو، وال تقصري وإخالل بالواجبات وحنوها
  دين اإلسالم وسط بني التشبيه والتعطيل

…  

)٤/٢٦١(  

  

ل السنة متوسطون بني املشبهة وبني املعطلة، وهذا حبث قد تقدم مراراً، فاملشبهة هم ذكر الشارح أن أه
إا كصفاتنا، يد كيد املخلوق، ووجه كوجه املخلوق، : الذين غلوا يف إثبات صفات اهللا، وقالوا

 واملعطلة هم الذين نفوا صفات اهللا وتأولوها، وتشددوا يف صرفها عن ظاهرها، وعطلوا اهللا. وهكذا
وقد تقدم أن هؤالء مقصرون وغالون، واحلق بينهما وسط، وهو أنا ال نصل . تعاىل عن صفات الكمال

إىل درجة هؤالء املعطلة وال نسلك طريقة هؤالء الذين هم ممثِّلة، بل نثبت الصفات كما أثبتها اهللا تعاىل 
  .يللنفسه، ونصفه مبا وصف به نفسه، ومبا وصفه به رسوله، دون تشبيه أو متث

  دين اإلسالم وسط بني اجلرب والقدر وبني األمن واليأس
…  

)٤/٢٦٢(  

  

تقدم الكالم أيضاً على هذا املعىن، وأن العبد ): وبني اجلرب والقدر: (وقوله: [.. قال الشارح رمحه اهللا
، غري جمبور على أفعاله وأقواله، وأا ليست مبرتلة حركات املرتعش وحركات األشجار بالرياح وغريها

تقدم ): وبني األمن واإلياس: (وقوله. وليست خملوقة للعبد، بل هي فعل العبد وكسبه وخلق اهللا تعاىل



الكالم أيضاً على هذا املعىن، وأنه جيب أن يكون العبد خائفاً من عذاب ربه، راجياً رمحته، وأن اخلوف 
البد أن نعلم أن أهل السنة وسط ]. ةوالرجاء مبرتلة اجلناحني للعبد يف سريه إىل اهللا تعاىل والدار اآلخر
إن اهللا ال يقدر على كل شيء، بل العبد : يف هذه األمور، وذلك ألن القدرية الذين نفوا قدرة اهللا قالوا

يعصي قهراً على اهللا، واهللا ال يقدر أن يرد هذا العاصي، وال يقدر أن يهدي من يشاء، وال يضل من 
وأما . عاهلم، وهؤالء غلوا يف نفي قدرة الرب، وجعلوا القدرة للعبديشاء، بل العباد هم الذين خيلقون أف

اجلربية فضدهم، حيث نفوا قدرة العبد أصالً، وجعلوا العبد جمبوراً ليس له أية قدرة، وال أية مشيئة، وال 
فال هؤالء وال . أية عمل، بل حركته كحركة أغصان الشجرة اليت حتركها الريح، فلم جيعلوا له اختياراً

إن للعبد قدرة، ولكنها حتت قدرة اهللا خاضعة ملشيئته : هؤالء، بل احلق وسط بينهما وهو أن نقول
هو عدم اخلوف من اهللا، كون اإلنسان : كذلك أيضاً أهل السنة وسط بني األمن واليأس، األمن. وقدرته

 أنه يف اجلنة، يقدم على املعاصي، ويتجرأ عليها، ويتجرمث يف الذنوب، وكأنه عنده صك أمان من اهللا
أَفَأَمنوا : فتراه يقدم على الذنوب، ويكثر من السيئات، وال خياف من اهللا، هذا هو اآلمن، قال اهللا تعاىل

فهو القنوط الذي هو : وأما اليأس]. ٩٩:األعراف[مكْر اللَّه فَال يأْمن مكْر اللَّه إِلَّا الْقَوم الْخاسرونَ 
، وهو الذي يقطع ]٨٧:يوسف[إِنه ال ييئَس من روحِ اللَّه إِلَّا الْقَوم الكَافرونَ : تعاىلقطع الرجاء، قال 

  رجاءه من الرمحة، وكأنه جيزم

)٤/٢٦٣(  

  

ال قدرة يل على التوبة، أنا قد عملت عمالً ال تنالين فيه الرمحة، مث إذا نصحته : بأنه يف النار ويقول
كثرية، وأنا ال أستطيع أن أحموها، وقد تكاثرت علي، فاآلن أنا مقدم أو جازم على عملي وذنويب : يقول

أين من أهل النار، ولو عملت ما عملت، ذنويب ال متحوها التوبة، وال تصل إليها الرمحة، فيقطع رجاءه 
بل الوسط هو ] ٥٦:احلجر[الُّونَ هذا قنوط قَالَ ومن يقْنطُ من رحمة ربه إِلَّا الض: نقول. من رمحة اهللا

اخليار، وهو أن تكون خائفاً راجياً، فيكون اخلوف والرجاء لإلنسان مبرتلة اجلناحني للطائر مستويان، ال 
يكون يف أحدمها زيادة على اآلخر، إذا كان يف أحدمها زيادة اختل طريان الطائر، وإذا تساويا استوى 

  . األعمال، والرجاء يربد قلبك على ألَّا تيئس من روح اهللاطريانه، اخلوف حيملك على أن تكثر من
  ]١٠٠[شرح العقيدة الطحاوية 

لقد خرج عن منهج اهللا الصحيح طوائف من املسلمني، واتبعوا أهواءهم، فخالفوا منهج السلف، 
بن وجانبوا الصواب، وعلى رأس هؤالء عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء مؤسسا فرقة املعتزلة، واجلهم 
صفوان واجلعد بن درهم مؤسسا فرقة اجلهمية، وكل يزعم أنه على الصواب واجلادة، وهم أبعد عن 

  .احلق مما بني الشرق والغرب



  قبض العلم مبوت العلماء
…  

)٤/٢٦٤(  

  

حنمد اهللا على ما قضى وقدر، وعلى ما دبر ويسر، فهو أهل احلمد والثناء، يستحق احلمد على السراء 
 إذا ابتلى باخلري فهو أعلم بذلك ومبن يصلح له، وإذا ابتلى بالشر فهو أعلم مبن يبتليه، والضراء،

إذا مس باخلريات عم سرورها وإذا مس بالضراء يعقبه األجر يف هذا . وباألسباب اليت يبتلي ا وألجلها
اً من علماء املسلمني، املسجد قبل ثالثة أيام شهدنا حشداً عظيماً، ومجعاً كبرياً، جيهزون ويودعون عامل

حيضرون من كل فج، ومن كل جهة؛ ألجل أن يشيعوه، وأن حيضروا الصالة عليه، أال وهو شيخنا 
الشيخ محود بن عبد اهللا التوجيري رمحه اهللا، الذي وافاه أجله قبل ثالثة أيام، والذي فقد املسلمون به 

قام هللا تعاىل مبا يستطيع، وجاهد يف اهللا حق عاملاً جليالً، وشيخاً كبرياً، بذل جهده، وأفرغ وسعه، و
جهاده، جاهد بقلمه، وجاهد بلسانه، ورد على أعداء اهللا الذين حياولون النيل من كتاب اهللا، أو من 
سنة رسوله، أو من دينه، فأبطل كيدهم، ورد أباطيلهم، وبني احلق أوضح بيان، قد أعطاه اهللا ووهبه 

ويةً، ومعرفةً باألدلة ومبواضعها، ومعرفةً بسبك الكلمات وبرصفها، علماً وحفظاً وفهماً، وذاكرةً ق
ال شك أن فقد العلماء مصيبة عظمى، مصيبة كبرية؛ لذلك . وبكيفية مجعها، حىت تكون كافية ومقنعة

إن اهللا ال يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من صدور الرجال؛ ولكن يقبض : (قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
) ض العلماء، فإذا مل يبق عاملاً اختذ الناس رءوساً جهاالً، فسئلوا فأفتوا بغري علم، فضلوا وأضلواالعلم بقب

خنشى أن يقبض العلم من بيننا، وال يبقى فينا من يكون أهالً لتحمل العلم؛ ألجل ذلك جيب أن نبذل 
، وأن جناهد يف سبيله، وأن جهداً ووسعاً يف أن نتحمل من العلم ما نكون أهالً به أن نذب عن دين اهللا

نبلغ شريعته، وأن نقوم هللا مثىن وفرادى كما يقوم العلماء ااهدون العارفون باهللا أمثال هذا الشيخ 
  رمحه اهللا؛ خمافة أن يطغى اجلهل على العلم، ويطغى الشرك على اإلميان، وتعظم املصيبة يف هذا

)٤/٢٦٥(  

  

قد كان العلماء رمحهم اهللا دائماً يبكون على علمائهم إذا و. الدين، وتعظم البلوى بأعداء الدين
فقدوهم، وخيشون أن يكون هذا سبباً لنقص العلم ولتالشيه، يقول ابن مشرف رمحه اهللا يف نظمه لرثاء 

على العلم نبكي إذ قد اندرس العلم ومل يبق فينا منه روح وال جسم ولكن بقي رسم من العلم : العلم
 ينطمس الرسم وليس يفيد العلم كثرة كتبه فماذا تفيد الكتب إن فقد الفهم داثر وعما قليل سوف



ال (وعار على املرء الذي مت عقله وقد أُملت فيه املروءة واحلزم إذا قيل ماذا أوجب اهللا يا فىت أجاب بـ
ن إننا يف زما: وأىن يل العلم وأقبح من ذا لو أجاب سؤالَه جبهل فإن اجلهل مورده وخم نقول) أدري

العلم الشرعي، العلم احلقيقي الذي هو العلم باهللا وبآيات اهللا، والعلم : ينقص فيه العلم، واملراد
بشريعته، والعلم بكتابه وبسنة نبيه، والعلم بتوحيده وحبقوقه، ولو كثر العلم اآليل الذي كثر ادعاؤه، 

 الدنيوية، لقد كثر الذين وكثر تعلُّمه، العلوم اآللية، وعلوم احلرف، وعلوم الصناعات، والعلوم
  .......ينتحلوا ويتعلموا واحداً بعد واحد، ال شك أن هذا من اإلعراض عن العلم األصلي

  معىن اإلسالم ووسطيته
…  

قد قرأنا ما ذكره الطحاوي رمحه اهللا من أن ديننا دين اإلسالم، الذي ال يقبل اهللا من أحد ديناً غريه، هو 
قالبه لربه، وأن يذعن له وينقاد، وخيضع له ويتواضع، وأن يعرفه بأمسائه وبصفاته، أن يسلم العبد قلبه و

  . ......ويعرفه مبا جيب أن يعرف به، وأن يعبده حق عبادته، وجياهد فيه حق جهاده
  وسطية اإلسالم بني دين اليهود ودين النصارى

…  

)٤/٢٦٦(  

  

دين اليهود ودين النصارى، فدين اليهود فيه دين اإلسالم وسط بني األديان كلها، فهو الوسط بني 
تشدد، ودين النصارى فيه توسع وتفريط، واإلسالم جاء بالتوسط بينهما، اليهود يشددون يف بعض 

كذلك أيضاً الدين اإلسالمي . األشياء، والنصارى يتساهلون يف كثري منها، واألمثلة على ذلك واضحة
يث يكلف أهله ويشق عليهم، وليس فيه تقصري حبيث يكون وسط بني الغلو والتقصري، فليس فيه غلو حب

فالطهارة اليت هي من العبادات ال جيب فيها التشدد والدلك الشديد، . فيه نقص أو خلل يف أية عبادة
وتكرار الغسل، وتكرار صب املاء، فهذا غلو، وال جيزئ فيها مسح األعضاء مسحاً، أو غسلها غسالً 

  .لبشرة، فهذا تقصري، بل الوسط بني ذلكخفيفاً ال يبلغ أن تبتل ا
  وسطية اإلسالم بني املشبهة واملعطلة يف صفات اهللا

…  
دين اإلسالم وسط يف باب صفات اهللا تعاىل بني املشبهة املمثلة الذين شبهوا صفات اهللا تعاىل بصفات 

وسطوا، وهم فأهل السنة ت. خلقه، وبني املعطلة الذين نفوا صفات اهللا، وعطلوه من صفات الكمال
الذين أثبتوا هللا تعاىل صفات الكمال، ونفوا عنه التشبيه والتمثيل باملخلوقات، فهم وسط بني هؤالء 

فهناك الوعيدية الذين شددوا . وهم كذلك وسط يف باب الوعد والوعيد بني الوعيدية واملرجئة. وهؤالء



املعاصي ال تؤثر وال : قالواوآخرون . وحكموا بأن من عصى أدىن معصية فقد كفر، وحل ماله ودمه
هؤالء غلوا وهؤالء نقصوا، واإلسالم وسط جاء حيذر من اإلصرار على املعاصي وكبائر الذنوب، . تضر

واالستمرار على صغائرها، وجاء يأمر بترك التكفري واخلروج على أئمة املسلمني، واخلروج على 
  .الء وهؤالءصار أهل السنة وسطاً بني هؤ: عامتهم، بل جعلهم وسطاً أي

  وسطية اإلسالم يف األمن والقنوط
…  

)٤/٢٦٧(  

  

اإلسالم وسط بني األمن والقنوط، فهناك طائفة يكثرون من املعاصي والكفريات والبدع وهم آمنون، 
ونَ أَفَأَمنوا مكْر اللَّه فَال يأْمن مكْر اللَّه إِلَّا الْقَوم الْخاسر: ويصدق عليهم قول اهللا تعاىل

وآخرون غلب عليهم اليأس والقنوط، ووقعوا يف معاصٍ وكبائر؛ ولكنهم قطعوا ]. ٩٩:األعراف[
الرجاء، وانقطعوا انقطاعاً كلياً عن التوبة، وأيسوا من قبوهلا، واعتقدوا أم ال تنفعهم التوبة وال تقبل 

إِنه ال ييأَس من روحِ :  فيهممنهم، واعتقدوا أم ال ينفعهم أي عمل عملوه، فهؤالء هم الذين قال اهللا
كذلك وسط يف أفعال العباد بني القدرية وبني اربة، فاربة هم ]. ٨٧:يوسف[اللَّه إِلَّا الْقَوم الكَافرونَ 

ليس للعبد اختيار، بل هو جمبور على أفعاله، ليس له أية حركة، بل حركاته كحركات : الذين يقولون
وطائفة أخرى عزلوا الرب . ركها الرياح، فال طاعة تنسب إليه، وال معصية تنسب إليهاألشجار اليت حت

تعاىل عن األفعال اليت تتعلق بالعباد، فنفوا عنه القدرة التامة، ونفوا أنه يهدي ويضل؛ نفوا أنه يهدي هذا 
أو يفعل ويضل هذا، أو يعني هذا وخيذل هذا، وجعلوا العبد هو الذي يهدي نفسه، أو يضل نفسه 

باختياره بدون أن يكون هللا قدرة عليه، فهؤالء يف طرف، وهؤالء يف طرف، وتوسط أهل السنة بينهم 
فهذا . وجعلوا للعبد قدرة، وله إرادة واختيار، وجعلوا تلك القدرة خاضعةً لقدرة اهللا، مغلوبة بقدرته

 وبني املشبه واملعطِّل، وحنو ذلك، معىن كون الدين اإلسالمي بني الغايل واجلايف، وبني القدري واجلربي،
  .أي وسط بني الطرفني
  بيان معتقد املعتزلة

…  

)٤/٢٦٨(  

  



فهذا ديننا واعتقادنا ظاهراً وباطناً، وحنن برآُء إىل اهللا تعاىل : [.. (.. قال الشارح رمحنا اهللا تعاىل وإياه
نا على اإلميان، وخيتم لنا به، ويعصمنا من كل من خالف الذي ذكرناه و بيناه، ونسأل اهللا تعاىل أن يثبت

املشبهة، واملعتزلة، واجلهمية، واجلربية، : من األهواء املختلفة، واآلراء املتفرقة، واملذاهب الرديئة مثل
والقدرية، وغريهم من الذين خالفوا اجلماعة، وحالفوا الضاللة، وحنن منهم برآء، وهم عندنا ضلَّال 

. إىل كل ما تقدم من أول الكتاب إىل هنا): فهذا: (اإلشارة بقوله).  والتوفيقوأردياء، وباهللا العصمة
هم الذين شبهوا اهللا سبحانه وتعاىل باخللق يف صفاته، وقوهلم عكس قول النصارى، فإن : واملشبهة

 باخلالق تعاىل، وجعلوه إهلاً، وهؤالء شبهوا اخلالق -وهو عيسى عليه السالم-النصارى شبهوا املخلوق 
هم عمرو بن عبيد و واصل بن عطاء الغزال وأصحاما، : واملعتزلة. باملخلوق، كداود اجلواريب وأشباهه

سموا بذلك ملا اعتزلوا اجلماعة بعد موت احلسن البصري رمحه اهللا تعاىل يف أوائل املائة الثانية، وكانوا 
 واصل بن عطاء هو الذي وضع أصول إن: أولئك املعتزلة، وقيل: جيلسون معتزلني، فيقول قتادة وغريه

مذهب املعتزلة، وتابعه عمرو بن عبيد تلميذ احلسن البصري ، فلما كان زمن هارون الرشيد صنف هلم 
. والتوحيد. العدل: أبو اهلذيل كتابني، وبين مذهبهم، وبىن مذهبهم على األصول اخلمسة اليت سموها

ولبسوا فيها احلق بالباطل؛ إذ . واألمر باملعروف والنهي عن املنكر. واملرتلة بني املرتلتني. وإنفاذ الوعيد
شأن البدع هذا، اشتماهلا على حق وباطل، وهم مشبهة األفعال؛ ألم قاسوا أفعال اهللا تعاىل على أفعال 

ل جيب عليه أن يفع: قالوا! عباده، وجعلوا ما حيسن من العباد حيسن منه، وما يقبح من العباد يقبح منه
فإن السيد من بين آدم لو رأى عبيده ! كذا، وال جيوز له أن يفعل كذا، مبقتضى ذلك القياس الفاسد
  يزنون بإمائه وال مينعهم من ذلك، لعد إما مستحسناً للقبيح

)٤/٢٦٩(  

  

والكالم على هذا املعىن ! وإما عاجزاً، فكيف يصح قياس أفعاله سبحانه وتعاىل على أفعال عباده؟
إن اهللا ال خيلق الشر، وال يقضي به؛ إذ : فستروا حتته نفي القدر، وقالوا: فأما العدل. يف موضعهمبسوط 

واهللا تعاىل عادل ال جيور، ويلزمهم على هذا األصل الفاسد ! لو خلقه مث يعذم عليه يكون ذلك جوراً
تعاىل اهللا عن !  وصفه بالعجزأن اهللا تعاىل يكون يف ملكه ما ال يريده، فرييد الشيء وال يكون، والزمه

ويلزمهم ! فستروا حتته القول خبلق القرآن؛ إذ لو كان غري خملوق لزم تعدد القدماء: وأما التوحيد. ذلك
إذا أوعد : فقالوا: وأما الوعيد! على هذا القول الفاسد أن علمه وقدرته وسائر صفاته خملوقة أو التناقض

يعذم ويخلف وعيده؛ ألنه ال خيلف امليعاد، فال يعفو عمن يشاء، وال بعض عبيده وعيداً فال جيوز ألَّا 
فعندهم أن من ارتكب كبرية خيرج من اإلميان، وال : وأما املرتلة بني املرتلتني! يغفر ملن يريد عندهم

مه مبا علينا أن نأمر غرينا مبا أُمرنا به، وأن نلز: وأما األمر باملعروف، وهو أم قالوا! يدخل يف الكفر



يلْزمنا، وذلك هو األمر باملعروف، والنهي عن املنكر، وضمنوه أنه جيوز اخلروج على األئمة بالقتال إذا 
وعندهم أن التوحيد والعدل من األصول . وقد تقدم جواب هذه الشبه اخلمس يف مواضعها! جاروا

لك بأدلة مسعية إمنا يذكروا لالعتضاد العقلية اليت ال يعلم صحة السمع إال بعدها، وإذا استدلوا على ذ
! ال تثبت هذه بالسمع، بل العلم ا متقدم على العلم بصحة النقل: ا، ال لالعتماد عليها، فهم يقولون

فمنهم من ال يذكرها يف األصول؛ إذ ال فائدة فيها عندهم، ومنهم من يذكرها ليبين موافقة السمع 
والقرآن واحلديث فيه عندهم مبرتلة الشهود الزائدين على . العتماد عليهاللعقل، وإليناس الناس ا، ال ل

كما ! النصاب، واملدد الالحق بعسكر مستغنٍ عنهم، ومبرتلة من يتبع هواه، واتفق أن الشرع ما يهواه
  ال تكن ممن يتبع احلق إذا: قال عمر بن عبد العزيز رمحة اهللا عليه

)٤/٢٧٠(  

  

 خالف هواه، فإذاً أنت ال تثاب على ما وافقته من احلق، وتعاقَب على ما تركته وافق هواه، وخيالفه إذا
منه؛ ألنك إمنا اتبعت هواك يف املوضعني، وكما أن األعمال بالنيات، وإمنا لكل امرئ ما نوى، والعمل 

إلميان كان يتبع قصد صاحبه وإرادته، فاالعتقاد القوي يتبع أيضاً علم ذلك وتصديقه، فإن كان تابعاً ل
من اإلميان، كما أن العمل الصاحل إذا كان عن نية صاحلة كان صاحلاً، وإلَّا فال، فقول أهل اإلميان التابع 

: لغري اإلميان كعمل أهل الصالح التابع لغري قصد أهل الصالح، ويف املعتزلة زنادقة كثرية، وفيهم من
 مها وينالد اةيي الْحف مهيعلَّ ساً ضعنونَ صِسنحي مهونَ أَنبسحيف هذه اخلامتة ] ..]. ١٠٤:الكهف[ي

تكلم املاتن والشارح على هذه الفرق اليت خالفت أهل السنة يف االعتقاد، وال شك أن خمالفتهم عن 
بعوه، عناد، وذلك ألم حكَّموا العقول يف الشرع، ونظروا فيما يهوونه، وفيما متيل إليه أهواؤهم، فات

فصدق عليهم أم ممن اتبع هواه، أو ممن اختذ إهله هواه، وال شك أن اهلوى يعمي ويصم، وأنه ما حتت 
. املشبهة: الطائفة األوىل: أدمي السماء إله يعبد أو يطاع من هوى يتبع، وهؤالء ذكر لنا منهم طائفتني

وقد . ممثِّلة: واملشبهة نسميهم. معطِّلة: نسميهمفاملعتزلة . ومها يف طريف نقيض. املعتزلة: الطائفة الثانية
لسنا نشبه ربنا : ويقول ابن القيم رمحه اهللا). املمثل يعبد صنماً، واملعطل يعبد عدماً: (قال بعض السلف

من : بصفاتنا إن املشبه عابد األوثان كال وال خنليه من أوصافه إن املعطل عابد البهتان ويقول بعضهم
اىل خبلقه فقد كفر، ومن نفى وأبطل ما وصف اهللا به نفسه فقد كفر، وليس فيما أثبته اهللا شبه اهللا تع

إثبات هذه الصفات اليت وردت يف الكتاب والسنة تشبيه، وذلك ألا : وهم يقولون. لنفسه تشبيه
صفات موجودة يف املخلوق، وإذا كانت موجودة يف املخلوق وأثبتت للخالق فقد حصل التشبيه، 

  لَيس: تمدون على مثل قوله تعاىلويع

)٤/٢٧١(  



  

فهم دائماً يعتمدوا، وهذا دليلهم السمعي، وأما دليلهم العقلي فهو ] ١١:الشورى[كَمثْله شيٌء 
احملكم عندهم دائماً، جيعلون عقوهلم حاكمة على الكتاب والسنة، وال يعترفون من الوحيني إال مبا يوافق 

واملشبهة هم الذين غلوا يف اإلثبات، فجعلوا صفات اخلالق . دهم هو العقلأهواءهم، بل العمدة عن
: هللا أيد كأيدينا، وله أعني وأرجل كصفاتنا، وله كذا وكذا، ويقولون: كصفات املخلوق، فيقول أحدهم

. هذا ما يوجد وعندنا ما نشاهده، وإذا أخربنا اهللا بشيء غائب ومساه قسناه على ما نعرفه ونشاهده
كل شيء له صفات تناسب ذاته، فكما أن هللا تعاىل ذاتاً ال تشبه الذوات فله صفات ال تشبه : ل هلمويقا

أما املعتزلة الذين هم . الصفات، فكما أن ذات اهللا تعاىل ال تشبه ذواتنا فكذا نقول يف سائر صفاته
 يثبتوا هللا ال صفات فعل املعطلة النفاة فإم نفوا صفات اهللا اليت هي صفات كمال، وجعلوها جمازاً، ومل

  . ......وال صفات ذات، فهؤالء غلوا يف النفي
  أول من أسس مذهب املعتزلة وسبب تسميتهم

…  

)٤/٢٧٢(  

  

املعتزلة كما ذكر الشارح أم حدثوا قدمياً يف أول القرن الثاين، أو يف أول املائة الثانية، أو يف آخر حياة 
واصل بن عطاء ، هذا الرجل كان فصيحاً جريئاً يف : ال لهاحلسن البصري ، خرج من حلقته رجل يق

أول ما ظهر مذهب املعتزلة ]. ٨:فاطر[الكالم، ذكياً قوي العبارة؛ ولكن زين لَه سوُء عمله فَرآه حسناً 
 أنا ال: أنه جاء رجل يسأل احلسن البصري عن مسألة الكفر واإلميان والفرق بينهما، فتكلم واصل وقال

إنه كافر، بل هو يف مرتلة بينهما، فال أحكم بأنه مؤمن فأعامله : إن العاصي مؤمن، وال أقول: أقول
فعند ذلك . معاملة أهل اإلميان، وال أحكم بأنه كافر فأقاتله كمقاتليت للكفار، بل أجعله يف مرتلة بينهما

لس، فمجلس احلسن كان يف جهة أراد أن يقنعه احلسن فامتنع من االقتناع، مث اعتزل يف ناحية من ا
وهو يف جهة، وجعل يقرر منهجه لما أُعطيه من بالغة وقوة، وجعل الذين أعجبوا به جيلسون يف حلقته، 
واعتزلوا حلقة احلسن البصري رمحه اهللا، فكلما جاء رجل من املبتدعة، وسأل عن مسألة وظهر أن يف 

اذهب إىل أولئك املعتزلة، أو يقول يف جوابه :  له احلسن مسألته شيء من التعنت وشيء من الشدة قال
اآلن . الذين اعتزلوا جملس احلسن ، فلُقبوا باملعتزلة، واعترفوا ذا االسم: عند أولئك املعتزلة، يعين: له

يوجد منهم بقايا على مذهبهم كله، أو على بعض مذهبهم، وكثري ممن يسمون أشعرية مذهبهم قريب يف 
ات من مذهب املعتزلة؛ ألن الفرق يسري، كذلك الشيعة والرافضة، فعلماء الرافضة قدمياً باب الصف

وحديثاً على مذهب املعتزلة، يوجد على مذهبهم طوائف كثرية يف كثري من البالد، يف الشام، ويف مصر، 



ال :  العربية، يعينويف العراق، ويف اليمن، ويف أفريقيا، ويف الباكستان، ويف كثري من البالد العربية وغري
إم انقطعوا؛ بل هم موجودون، وقد طبعت قريباً كتب لواحد من أكابرهم، وهو القاضي عبد : نقول

  املغين، طُبع يف حنو: اجلبار، وهو من أكابر املعتزلة، فله كتاب كبري امسه
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ه، وبقوة تعبريه، وسبكه أربعة عشر جملداً، ضمنه عقليات مذهبهم، والذين طبعوه أُعجبوا بأسلوب
األصول اخلمسة، وهي اليت ذكرها الشارح كما : للكالم، وحققوه ونشروه، وطُبع له كتاب آخر امسه

  .مسعنا، وهي أصوهلم اليت بنوا عليها مذهبهم، وقد ضمنها يف ذلك الكتاب
  أصول املعتزلة اخلمسة

…  
إن اهللا إذا أثبتنا :  به نفي الصفات، يقولونويريدون: التوحيد: األصل األول: أصول املعتزلة مخسة وهي

له مسعاً وبصراً وعلماً وحياةً وقدرةً، فما أثبتنا واحداً بل أثبتنا عدداً، فال نثبت إلَّا واحداً، حىت نكون 
فاحلاصل أن . إن الصفات من مجلة الذات، فال يكون هناك تعدد: يرد عليهم بأن يقال. بذلك موحدين
وهو األصل يف هذا الكتاب : العدل: األصل الثاين. حيد الذي ضمنوه نفي الصفاتالتو: أصلهم األول

: نفي قدرة اهللا على أفعال العباد، يقولون: والعدل عندهم معناه. الذي صنفه القاضي عبد اجلبار منهم
من يشاء، إن اهللا ال خيلق الذنب مث يعاقب عليه، بل العبد هو الذي خيلق فعل نفسه، فنفوا أن اهللا يهدي 

وهو أن أهل الكبائر ليسوا مبسلمني وال بكفار، بل : املرتلة بني املرتلتني: األصل الثالث. ويضل من يشاء
إم مؤمنون ناقص إميام، : يف مرتلة بينهما، وال أدري من أين جاءوا ذه املرتلة، وأهل السنة يقولون

: األصل الرابع. ا معاصيهم فسموا ا فسقةأو فسقة، أو مؤمنون بأصل اإلميان الذي يف قلوم، وأم
اآليات اليت فيها وعيد على ذنب ال بد من إنفاذه حىت ال خيلف اهللا وعده، فإذا : يقولون: إنفاذ الوعيد

وعد أهل الكبائر بأم يف النار فال بد أن يدخلوها، وال خيرجون منها أبداً، فكل ذنب مات صاحبه 
 ويعترب خملداً يف النار، هذا حكمه يف اآلخرة، ولذلك ينكرون شفاعة مصراً عليه فإنه يعترب كافراً،

ليس هناك شفاعة، من دخل النار من أهل الكبائر ال خيرج منها أبداً، بل هو خملد : الشافعني ويقولون
  األمر باملعروف والنهي عن املنكر، ويضمنون ذلك أن كل منكر رأوه فإم: األصل اخلامس. فيها
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يقاتلون عليه، حىت ولو كان الذي أظهر املنكر وعمل به خليفةً أو إماماً عاماً أو ملكاً من امللوك، فهم 
خيرجون عليه، وأخذوه من معتقد اخلوراج، فهم يستبيحون اخلروج على األئمة مبجرد الذنوب، وقد 

امسع وأطع، وإن ضرب : (خالفهم أهل السنة لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم يف األمراء العصاة وحنوهم
لوالة األمور مهما : أي-عليكم بالسمع والطاعة : (، ويقول يف الوالة وحنوهم)ظهرك، وأخذ مالك

إذا استأثر عليكم بشيء فامسعوا : أي- يف املنشط واملكره، والعسر واليسر، واألثرة -كانت حالتهم
فهذه األصول اخلمسة هي اليت بنوا عليها . ) ما مل تروا كفراً بواحاً عندكم فيه من اهللا برهان-وأطيعوا
 األمر باملعروف -٥.  إنفاذ الوعيد-٤.  املرتلة بني املرتلتني-٣.  العدل-٢.  التوحيد-١: مذهبهم

هكذا جعلوها معتقدهم، ودليلهم يف ذلك هو العقل، وال يعترفون بالسمع، واألدلة . والنهي عن املنكر
 جعلوها زائدة على قدر احلاجة، كما ذكر الشارح أم ميثلوا السمعية إذا جاءت موافقةً ملعتقدهم

باملدد الذي جاء إىل اجليش بعد االستغناء عنه، لو كان هناك جيشان متقاتالن ومتكافئان، هذا يكافئ 
ال حاجة لنا يف هذا املدد، حنن نقدر : هذا، وجاء هلذا اجليش مدد يقويه، فهذا اجليش الذي يقاتل يقول

إن هذه األدلة اليت اعتمدوها هي أدلة عقلية، وجاءت األدلة : فيقول. عدونا، وأن ننتصر عليهأن نقاوم 
حنن يف غىن عنها، أدلتنا العقلية كافية : السمعية اليت هي اآليات واألحاديث فلم يأوا ا، ويقولون

اس ملعتقدنا، وال شك أن ومقنعة، حيث إنا رجعنا إليها واقتنعنا ا، وجعلناها هي األصل األصيل، واألس
عقائدهم اليت بنيت على هذا العقل متهافتة؛ ولذا كثُر يف باب العقائد اضطرام، وغلظ عن معرفة اهللا 

: تأيت املسألة وخيتلفون فيها، هذا يقول. تعاىل حجام، وكثر تناقضهم، ورجوع أكابرهم عما كانوا عليه
تكون مسألة واحدة ينفيها هذا بالعقل ويثبتها هذا العقل نفاها، كيف : العقل أقرها، وهذا يقول

  فهذا! بالعقل؟
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دليلٌ على أن العقول ليست معتمدة، بل العمدة على السمع، العمدة على األدلة النقلية اليت هي 
من خلْفه ترتِيلٌ من مسموعة مثبتة، جاءت من قبل اهللا العزيز احلكيم، ال يأْتيه الْباطلُ من بينِ يديه وال 

 يدميمٍ حكد الصحيح]٤٢:فصلت[حفهذا هو املعتم ،.  
  بيان مذهب اجلهمية

…  
هم املنتسبون إىل جهم بن صفوان الترمذي ، وهو الذي أظهر نفي : واجلهمية: [.. قال الشارح رمحه اهللا

 بن عبد اهللا القسري الصفات والتعطيل، وهو أخذ ذلك عن اجلعد بن درهم الذي ضحى به خالد
ضحوا تقبل اهللا ضحاياكم، فإين ! أيها الناس: بواسط، فإنه خطب الناس يف يوم عيد األضحى وقال



مضح باجلعد بن درهم فإنه زعم أن اهللا مل يتخذ إبراهيم خليالً، ومل يكلم موسى تكليماً، تعاىل اهللا عما 
ك بعد استفتاء علماء زمانه وهم السلف الصاحل رمحهم مث نزل فذحبه، وكان ذل! يقول اجلعد علواً كبرياً

وكان جهم بعده خبراسان، فأظهر مقالته هناك، وتبعه عليها ناس بعد أن ترك الصالة أربعني . اهللا تعاىل
وكان ذلك ملناظرته قوماً من املشركني يقال هلم السمنية من فالسفة اهلند، الذين ! يوماً شكاً يف ربه
هذا ربك الذي تعبده هل يرى أو يشم أو يذاق أو : م ما سوى احلسيات قالوا لهينكرون من العل
فبقي أربعني يوماً ال يعبد شيئاً، مث ملا خال قلبه من معبود يأهله نقش ! هو معدوم: فقالوا. ال: يلْمس؟ فقال

: وقد قيل. تصل باجلعد ونفى مجيع الصفات، وا! إنه الوجود املطلق: الشيطان اعتقاداً نحته فكره فقال
إن اجلعد كان قد اتصل بالصابئة الفالسفة من أهل حران، وأنه أيضاً أخذ شيئاً عن بعض اليهود احملرفني 

لدينهم املتصلني بلبيد بن األعصم الساحر الذي سحر النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقُتل جهم 
الناس، وتقلدها بعده املعتزلة؛ ولكن كان خبراسان،قتله سلم بن أحوز ؛ ولكن كانت قد فشت مقالته يف 

وقد . اجلهم أدخل يف التعطيل منهم؛ ألنه ينكر األمساء حقيقة، وهم ال ينكرون األمساء بل الصفات
  تنازع
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إم ليسوا من : العلماء يف اجلهمية هل هم من الثنتني وسبعني فرقةً أم ال؟ وهلم يف ذلك قوالن، وممن قال
وإمنا اشتهرت مقالة اجلهمية من حني حمنة . عبد اهللا بن املبارك و يوسف بن أسباط : ني فرقةًالثنتني وسبع

اإلمام أمحد بن حنبل وغريه من علماء السنة، فإنه من إمارة املأمون قووا وكثروا، فإنه كان قد أقام 
ها مات، وردوا خبراسان مدة، واجتمع م، مث كتب باحملنة من طرسوس سنة مثان عشرة ومائتني، وفي

اإلمام أمحد إىل احلبس ببغداد إىل سنة عشرين، وفيها كانت حمنته مع املعتصم ، ومناظرته هلم بالكالم، 
فلما رد عليهم ما احتجوا به عليه، وبين أنه ال حجة هلم يف شيء من ذلك، وأن طلبهم من الناس أن 

قه، أشار عليه من أشار بأن املصلحة ضربه؛ يوافقوهم، وامتحام إياهم جهل وظلم، وأراد املعتصم إطال
فلما ضربوه قامت الشناعة يف العامة، وخافوا فأطلقوه، ! لئال تنكسر حرمة اخلالفة مرةً من بعد مرة

أن اجلنة والنار تفنيان، وأن اإلميان هو املعرفة : ومما انفرد به جهم . وقصته مذكوره يف كتب التاريخ
وأنه ال فعل ألحد يف احلقيقة إال هللا وحده، وأن الناس إمنا تنسب إليهم فقط، والكفر هو اجلهل فقط، 

حتركت الشجرة، ودار الفلك، وزالت الشمس، ولقد أحسن : أفعاهلم على سبيل ااز، كما يقال
عجبت لشيطان دعا الناس جهرةً إىل النار واشتق امسه من جهنم وقد نقل أن أبا حنيفة رمحه اهللا : القائل

لعن اهللا عمرو بن عبيد هو فتح على الناس الكالم يف : الكالم يف األعراض واألجسام فقالسئل عن 
اجلهمية طائفة من املبتدعة، ومن أقدمهم وأعرقهم يف البدعة، وهم أتباع هذا الشيطان الذي !]. هذا



: ماهعجبت لشيطان دعا الناس جهرةً إىل النار واشتق امسه من جهنم فس: وصفه هذا الشاعر بقوله
شيطاناً، وجعل امسه مشتقاً من جهنم، وليس بني امسه وبني اسم جهنم إلَّا زيادة النون، هذا الرجل ذكر 

اجلعد : أنه كان خبراسان اليت تعرف اآلن بإيران، ومن أين أخذ هذه املقالة؟ أخذها من شيخ قبله يقال له
  بن درهم ،
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لبيد بن : و طالوت أخذها من خاله اليهودي الذي يقال لهطالوت : و اجلعد أخذها من يهودي يقال له
األعصم ، وهو الذي عمل السحر للنيب صلى اهللا عليه وسلم، فكفاه اهللا شره وأبطل كيده، فرجع 

وله إسناد ثان ذكره الشارح وهو أنه اتفق مرةً بفرقة يقال . إسناد اجلهم إىل اليهود أو إىل سحرة اليهود
وكانوا ينكرون من العلوم ما سوى احلسيات، ال يقرون إلَّا بشيء رأوه بأعينهم، أو مسعوه السمنِية، : هلم

بآذام، أو ملسوه بأيديهم، أو مشوه بأنوفهم، أو ذاقوه بألسنتهم، أما الذي يخبرون عنه وهم لَم يروه 
جل الذي هو اجلهم ملا لقوا هذا الر. فإنهم ال يقبلونه، هؤالء ينكرون من العلوم ما سوى احلسيات

. ال: هل مسعت كالمه إليك؟ قال. ال: ربك الذي أنت تعبد، هل رأيته؟ قال: شككوه يف ربه فقالوا له
فعند ذلك بقي متحرياً أربعني . هو معدوم: ليس لك رب، إذاً: إذاً: ال قالوا: هل ملسته؟ هل مشمته؟ قال

أليس لك روح؟ :  فقال لكبري أولئك السمنِيةيوماً ال يصلي؛ شاكاً يف وجود ربه؛ ولكنه بعد ذلك تذكر
روحك هذه اليت تدخل يف جسدك مث خترج منه وتدخل يف اجلسد وهكذا مث خترج منه، : قال. نعم: فقال

هي موجودة : فإذاً: قال. ال: هل مسعتها؟ قال.. هل ملستها؟ .. هل مشمتها؟ . ال: هل رأيتها بعينك؟ قال
فاعتقد اجلهم أن وجود اخلالق جمرد وجود دون أن . هللا وجود مطلقوجوداً مطلقاً، فكذلك وجود ا

فبقي على هذه العقيدة وهي نفي األمساء والصفات، . تكون له ذات، بل الوجود املطلق بشرط اإلطالق
فال يثبت هللا أمساًء إلَّا على الطريق ااز، وال يثبت هللا صفات أبداً، بل كل صفاته ينكرها، حىت ولو 

  . ...... كتاب اهللا تعاىل، أو يف الصحيحني، هذه عقيدته يف باب الصفاتكانت يف
  عقيدة اجلهم يف اإلميان واألفعال

…  
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 شرح العقيدة الطحاوية البن جربين: الكتاب 

ال يضر مع اإلميان ذنب، ويبيح للعاصي أن يكثر من كبائر : رجاء أنه يقولعقيدة اجلهم يف باب اإل
الذنوب، فال يضره لو سرق، ولو زىن، ولو قتل، ولو ب، ولو سكر، ولو أكل مال يتيم، ولو فعل ما 

إذا كنت عارفاً باهللا فأنت مؤمن : وعنده أن اإلميان هو جمرد املعرفة، يقول. فعل، ما تضر الذنوب عنده
مل اإلميان، والكفر عنده هو اجلهل فقط، من كان جاهالً باهللا فإنه يعترب عنده كافراً، وأما إذا كان كا

ومن عقيدته أنه يقول باجلرب، فال يثبت . يعرف اهللا معرفة الوجود املطلق، فإنه يسمى مؤمناً كامل اإلميان
ور على أفعاله، ليس له أي اختيار، بل هللا تعاىل أفعاالً، وورثه اجلربية يف ذلك، حيث ادعى أن العبد جمب

. وباجلرب. بالتعطيل: انفرد بثالثة أشياء! هو جمبور عليها ومقهور، ليس له اختيار أصالً، هذه عقيدته
وشيخه الذي أخذ العلم عنه وهو اجلعد من . وزعم أن اإلميان جمرد إثبات املعرفة فقط. وباإلرجاء

إن اهللا ما اختذ إبراهيم : فيقول: صفة اخللة اليت هي احملبة: ينكرهعقيدته أنه ينكر الصفات، فمن مجلة ما 
إنكار الكالم -فألجل الكلمتني هاتني . إن اهللا تعاىل ما كلم موسى تكليماً: فيقول: وصفة الكالم. خليالً

هللا خالد بن عبد ا:  قتله السلف، وأفىت العلماء حبل قتله، فقتله أمري يف العراق يقال له-وإنكار احملبة
ضحوا تقبل اهللا ضحاياكم، فإين ! أيها الناس: القسري وجعله كأضحية، ضحى به يف يوم عيد وقال

  شكر الضحية كل صاحب سنة هللا درك من أخي قربان. مضح باجلعد بن درهم 
  بشر املريسي ونشره ملذهب اجلهمية

…  
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ل منهما قُتل، فدل على عظم ذنب كل اجلعد قتله خالد القسري ، و اجلهم قتله سلم بن أحوز، فك
منهما؛ ولكن مع األسف بقيت عقيدما بعدمها، ما قتل اجلهم إلَّا بعد أن أضل خلقاً كثرياً، وبعد أن 
تبعه أقوام وأفواج، ومتكنت عقيدته يف إيران ويف تلك البالد، مث وصلت إىل العراق، فكان يف العراق 

العقيدة وكتب فيها كتباً، وقد رد عليه العلماء، ومن مجلة من بشر املريسي تقلد هذه : جهمي يقال له
رد اإلمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر املريسي : اإلمام الدارمي يف الرد املطبوع املسمى: رد عليه

ويف زمن املريسي مل . العنيد، وبين يف رده مذهب أهل السنة، وأبطل مذهبه الذي بناه على العقليات



ة وصولة؛ ولكن بعد موت الرشيد وموت ابنه األمني بن الرشيد توىل اخلالفة املأمون ، وملا يكن له قو
توالها استوىل عليه هؤالء اجلهمية وقربوا منه، وزينوا له هذا املذهب الباطل، فانتحله واعتقده، فعند 

أُدخل السجون كثري ذلك دعا الناس إىل اعتناقه، وفنت الناس، وحصل أذى كثرياً، حىت فُنت األئمة و
منهم، وأُكرهوا على أن يعتنقوا هذا القول، فادعى كثري منهم ذلك من باب التخلص ال أنه من باب 
عقيدة، كيحىي بن معني وغريه، وأما اإلمام أمحد رمحه اهللا فإنه أصر على عقيدته، وطلب منهم دليالً 

آن كالم اهللا، وأنه ليس مبخلوق، وعذبوه يؤيدون به حجتهم، فلم يأتوه بدليل مقنع، فأصر على أن القر
إن القرآن خملوق خللصناك : لو قلت: أشد العذاب؛ ولكن مل يزدد إال تصلباً وتشدداً، فقال له بعضهم

أنه أصر على : واحلاصل. إن القرآن كالم اهللا خللصتم من عذاب النار: لو قلتم: من هذا العذاب، فقال
جاً، فتويف املأمون قبل أن يصل إليه اإلمام أمحد ؛ ولكن توىل تعذيبه ذلك إىل أن جعل اهللا له فرجاً وخمر

أخوه الذي استوىل بعده، وهو املعتصم ، إىل أن مات املعتصم واإلمام أمحد ال يزال يعذَّب أو ال يزال 
نصر يهان، وتوىل بعده الواثق بن املعتصم ولكنه خفف احملنة، وملا مات الواثق توىل بعده ابنه املتوكل ف

  السنة

)٤/٢٨٠(  

  

وقرا، وكبت أهل البدعة، وزالت دولتهم، وال يزال هللا تعاىل قائم باحلق يف كل زمان جياهد يف اهللا 
  .ويناضل
  األسئلة
…  

......  
  ...)وأما التوحيد فستروا حتته القول خبلق القرآن : (شرح معىن قوله

…  
أما التوحيد فستروا حتته القول خبلق و: [نرجو من فضيلتكم توضيح معىن قول الشارح: السؤال

القرآن، إذ لو كان غري خملوق لزم تعدد القدماء، ويلزمهم على هذا القول الفاسد أن علمه وقدرته 
يتكلم الشارح عما يعتقده املعتزلة، وذكرنا أن أول : ؟ اجلواب]وسائر صفاته خملوقة أو التناقض

إن اهللا متكلم، : حيد، وهو أنه ليس هللا إلَّا ذات، فال نقولحنن نقول بالتو: التوحيد، فيقولون: أصوهلم
إن القرآن كالم اهللا، بل القرآن خملوق، كما أن اإلنسان خملوق، والسماء خملوقة، واألرض : وال نقول

لئال يلزم تعدد : يقولون! إن القرآن خملوق؟: ملاذا تقولون! خملوقة، واجلبل خملوق، فالقرآن خملوق
ذات اهللا قدمية فقط، : كالم اهللا قدمي، وذات اهللا قدمية، صار عندنا قدميان، فنقول: لناالقدماء، إذا ق



أما الرد . إنكار كالم اهللا، وإنكار صفات اهللا: فالتوحيد عندهم! هكذا قالوا. والقرآن حادث وخملوق
ة، ومسعه إن اهللا خملوق، وحياته خملوق: يلزمكم أن تقولوا: عليهم فسمعنا كالم الشارح حيث يقول

  .وبصره خملوقان، فتجعلون هللا تعاىل يف ذاته ما هو خملوق، وهذا الزم هلم ال حميد هلم عنه
  الفرق بني املعتزلة واجلهمية

…  
املعتزلة ينكرون : هل ينكر املعتزلة مجيع الصفات؟ وما الفرق بني املعتزلة واجلهمية؟ اجلواب: السؤال

ما اجلهمية فينكرون األمساء أيضاً، وال يعترفون هللا تعاىل مجيع الصفات؛ ولكنهم يقرون باألمساء، أ
، أو يثبتون الوجود، )موجود(إن اهللا شيء، إمنا يعترفون بكلمة : ال يقولون) شيء(باألمساء، حىت كلمة 
  .هذا الفرق بينهما

  األشاعرة وما يثبتونه من الصفات
…  

)٤/٢٨١(  

  

األشاعرة حدثوا يف :  الصفات؟ وما حجتهم؟ اجلوابما هو مذهب األشاعرة؟ وماذا يثبتون من: السؤال
آخر القرن الثالث، وانتسبوا إىل أيب احلسن األشعري، وهو من ذرية أيب موسى ، ويثبتون سبع صفات، 

وينكرون بقيتها، فيثبتون العلم واإلرادة والقدرة والسمع والبصر والكالم واحلياة، يثبتوا حقيقةً، 
  .ذا مذهبهموجيعلون الباقي جمازاً، ه
  إن اهللا خالق أفعال العباد: املقصود بقول أهل السنة

…  
من مذهب أهل السنة واجلماعة أن اهللا خالق أفعال العباد، فما املقصود بذلك؟ وهل اخللق هنا : السؤال

أنه هو الذي خلقهم وخلق : من مذهب أهل السنة أن اهللا خلق أفعال العباد مبعىن: هو املشيئة؟ اجلواب
م؛ ولكن معلوم أن اهللا هو الذي هداهم، وهو الذي أقدرهم، وهو الذي قواهم، ولو شاء ملا اهتدوا أفعاهل

  .وهو الذي يهدي هؤالء بفضله، ويضل هؤالء بعدله. لفعل أفعاهلم
  مجع اجلهم بني اإلرجاء والتعطيل واجلرب

…  
ية، وال مع الكفر طاعة، مع ال يضر مع اإلميان معص: إن اجلهم يرى اإلرجاء، وأنه يقول: قلت: السؤال

ال نعلم شخصاً بعينه قال مبقالة اإلرجاء نصاً، فما رأيكم جزاكم اهللا : أن شيخ اإلسالم ابن تيمية يقول
كونه ال يضر مع : شيخ اإلسالم هو الذي ذكر عن اجلهم أنه يقول باإلرجاء، يعين: خرياً؟ اجلواب



. أن العبد جمبور على أعماله وسيئاته:  باجلرب، أياإلميان ذنب، وذكر أن اجلهم أيضاً هو الذي يقول
ال نعلم أحداً اجتمعت فيه هذه : قد يقال: فكونه يقول هذه املقالة فلعله يريد بذلك من بعده، يعين

  .التعطيل واإلرجاء واجلرب إال اجلهم: الثالث

)٤/٢٨٢(  

  

  

  


